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 การลงทุนในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึ่งผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืน
เต็มจ านวน จึงไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก ดงันัน้ ผู้ ลงทุนควรศึกษาข้อมูลใน
หนงัสอืชีช้วน และความเสีย่งจากการลงทนุอยา่งละเอียดรอบคอบก่อนลงทนุ และเมื่อมีข้อสงสยัควรสอบถามผู้
ติดต่อกับผู้ ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซือ้หน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี ้
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของตน และผู้ลงทนุยอมรับความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุดงักลา่วได้ 

 กองทนุรวมจะเข้าลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานเป็นครัง้แรกคือ “สิทธิในการรับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
ในอนาคตที่เกิดขึน้จากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1” ด้วยการเข้าท าสญัญากบั กฟผ. ในสญัญาการเข้าลงทนุ
ในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งมีอายสุญัญา 20 ปีนบัจากวนัที่กองทนุรวมเข้าลงทนุส าเร็จ  โดยรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายจะเกิดขึน้จากความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ซึ่งไม่ได้ขึน้อยู่
กบัและไม่มีความเก่ียวข้องกบัความต้องการพลงังานไฟฟ้าและการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ทัง้นีต้ลอดระยะเวลาที่
กองทุนรวมเข้าลงทนุในสิทธิการรับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายนี ้กฟผ.ยงัคงเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชดุที่ 1 และเป็นผู้ด าเนินการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามมาตรฐานของ กฟผ. 
ซึง่ กฟผ. เป็นผู้บริหารจดัการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้ารายใหญ่ที่สดุในประเทศไทย 

 กองทนุรวมนีม้ีการลงทุนในสิทธิในการรับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตที่เกิดขึน้จากโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชดุที่ 1 ซึง่อาจมีความไมแ่นน่อนของกระแสรายรับในอนาคต และอาจสง่ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญั นอกจากนี ้มูลค่าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่
กองทนุรวมลงทนุในสว่นนีจ้ะลดลงตามอายขุองสิทธิในการรับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตที่เหลืออยู่ใน
สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูป
ของเงินปันผลและได้รับการคืนเงินลงทนุบางสว่นด้วยการลดทนุ และเมื่อสิน้สดุอายุของสิทธิในการรับรายได้
ความพร้อมจ่ายดงักลา่วตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หากกองทนุรวม
ไมไ่ด้มีการได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานในภายหลงั มลูคา่หนว่ยลงทนุอาจลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

 ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทจดัการ หรือ
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขาย 

 ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูล
เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หนว่ยลงทนุ 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหลกัทรัพย์ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชดุที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย มิได้เป็นการแสดงวา่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือ
ผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 กองทนุรวมนีจ้ดัตัง้ขึน้และจดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 ตารางกําหนดมลูคา่การเข้าลงทนุคงเหลอื 

ภาคผนวก 2 รายงานสรุปผลการประเมินมลูคา่สทิธิการรับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

ซึง่คาดวา่จะโอนไปยงักองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 (ฉบบัปรังปรุง) โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จํากดั 

ภาคผนวก 3 รายงานการประเมินมลูคา่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ฉบบัย่อ) สําหรับ

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย 

บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั 

ภาคผนวก 4 ข้อมูลทางการเงินที่แยกออกมานําเสนอของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 

ภาคผนวก 5 ประมาณการงบกําไรขาดทนุและการแบ่งปันสว่นแบ่งสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสมมติฐานของกองทุน

รวมฯ สาํหรับปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
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ค าจ ากดัความ 

ค าจ ากดัความ 
ในเอกสารฉบบันี ้เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื่น คาํและวลดีงัตอ่ไปนีใ้ห้มีความหมายตามคาํจํากดัความที่กําหนดไว้ในสว่นนี  ้

การอ้างอิงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศใดๆ ในหนงัสอืชีช้วนนี ้และ/หรือ โครงการจดัการกองทนุรวมฯ นี ้เป็นการอ้าง
ถึงกฎหมาย กฎระเบียบหรือประกาศนัน้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครัง้คราว รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศอื่นที่ใช้
แทนที่กฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศนัน้ด้วย 

กกพ. : คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน 

กฎหมายหลกัทรัพย์ : 

 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์  ประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  และประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ซึ่งรวมถึง หนงัสือเวียน หนงัสือผ่อนผนั หนงัสือ
ซกัซ้อมความเข้าใจ หนังสืออนุมตัิ กฎ ระเบียบ คําสัง่ และเอกสารอื่นซึ่งมีผล
บงัคบัตามกฎหมาย ซึง่ออกโดยอาศยัอํานาจของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนั และสว่นแก้ไขเพิ่มเติม 

กพช. : คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ 

กฟน. : การไฟฟ้านครหลวง 

กฟผ. : การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

กฟภ. : การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

กลุม่บคุคลเดียวกนั : 

 

กลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศ ทน. 1/2554 ตามที่กําหนดไว้ในส่วนที่ 1 
หวัข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ – (1) กลุ่มบคุคลเดียวกนั” 

กองทนุรวมฯ : กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แหง่ประเทศไทย 

การประเมินคา่ทรัพย์สนิ : การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะใน
การเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุโดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบที่ต้องมีการ
ตรวจสอบเอกสารสทิธิ ข้อจํากดัสทิธิครอบครองในทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ  
เง่ือนไขและข้อจํากดัทางกฎหมาย ข้อจํากดัอื่นของการใช้ประโยชน์ รายละเอียด
การใช้ประโยชน์ในปัจจุบนั และรายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การสํารวจ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ตามสภาพท่ีเป็นอยู ่
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การเปลีย่นแปลงทางกฎหมาย : เหตกุารณ์อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนีซ้ึ่งเกิดขึน้หลงัจากวนัท่ีลงนามในสญัญาการ
เข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึง่รวมถึงการกระทําหรือการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของหน่วยงานรัฐบาล คือ 1) การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขกฎหมายที่มี
อยูแ่ล้ว 2) การออกกฎหมายใหม ่3) การเปลีย่นแปลงลกัษณะการบงัคบัใช้หรือการ
ตีความกฎหมายหรือมาตรฐานตา่งๆ ด้วย 

การลงทนุในทรัพย์สนิรอง : การลงทุนในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินใดๆ หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือหลายอย่าง ที่นอกเหนือไปจากการลงทุนในทรัพย์สินหลัก ทัง้นี ้
ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. จะอนญุาตหรือประกาศ
ให้ลงทนุได้ 

การลงทนุในทรัพย์สนิหลกั : การลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนรวมฯ โดยการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน 

การเสนอขายครัง้แรก : การเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกแก่ประชาชนทัว่ไป  

กําลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้ : กําลงัผลิตไฟฟ้าจํานวน 723.4 เมกะวตัต์ซึ่งเป็นกําลงัไฟฟ้าติดตัง้ของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1  

กําลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญา : กําลงัผลิตไฟฟ้าจํานวน 670.0 เมกะวตัต์ซึ่งเป็นกําลงัไฟฟ้าตามสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ใน
วันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ  

กําลงัผลติไฟฟ้าสทุธิ  กําลงัผลิตไฟฟ้าจํานวน 704.0 เมกะวตัต์ ซึ่งเป็นค่าคํานวณมาจากก าลังผลิต
ไฟฟ้าติดตัง้หกัด้วยกําลงัผลติไฟฟ้าที่ต้องใช้ภายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ในวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ  

กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน : กิจการโครงสร้างพืน้ฐานตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่งประกอบ
ไปด้วย (ก) ระบบขนส่งทางราง (ข) ไฟฟ้า (ค) ประปา (ง) ถนนทางพิเศษ หรือ
ทางสัมปทาน (จ) ท่าอากาศยาน หรือสนามบิน (ฉ)  ท่าเ รือนํ า้ลึก  (ช) 
โทรคมนาคม (ซ) พลังงานทางเลือก (ฌ) ระบบบริหารจัดการนํา้ หรือการ
ชลประทาน และ (ญ) ระบบป้องกนัภยัธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภยัและ
ระบบจดัการเพื่อลดความรุนแรงของภยัธรรมชาติที่เกิดขึน้ด้วย หรือกิจการอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้กําหนดแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครัง้คราว ซึ่งเป็น
กิจการท่ีมีการดําเนินการเพื่อประโยชน์หรือให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้างของ
ประเทศไทย ไม่ว่ากิจการนัน้จะตัง้อยู่ที่ใด หรือมีเขตอํานาจในการประกอบ
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กิจการอยูท่ี่ใด หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
กบับริษัทจดัการ 

: 

 

 

ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการซึง่กําหนดความสมัพนัธ์ สิทธิ 
หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะ
ได้ทําขึ น้ ระหว่างบริษัทจัดการและ ผู้ดูแลผลประโยชน์ในนามของ 
ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. : คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุ  : คณะบุคคลซึ่งทําหน้าที่ให้คําปรึกษาและคําแนะนําต่อบริษัทจัดการเก่ียวกับ
การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานและการบริหารจัดการทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ครม. : คณะรัฐมนตรี 

ความเสยีหายทัง้หมด : ความเสียหายที่เกิดขึน้ และ กฟผ . ได้ประเมินความเสียหายแล้ว เห็นว่าต้อง
ดําเนินการรือ้ถอนโดยไม่สามารถดําเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงหรือไม่
สามารถดําเนินการเพื่อให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 มีสภาพหรือ
ลกัษณะการผลติไฟฟ้าเช่นเดิม หรือความเสยีหายที่เกิดขึน้ในลกัษณะที่กองทุน
รวมฯ และ กฟผ. มีความเห็นร่วมกนัวา่การซอ่มแซมความเสยีหายที่เกิดขึน้อาจ
ไมคุ่้มคา่ ไมว่า่ความเสยีหายดงักลา่วจะเกิดขึน้ในช่วงปีดําเนินงานใด 

ความเสยีหายแตเ่พียงบางสว่น : ความเสยีหายที่เกิดขึน้ตอ่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึง่ไมม่ีลกัษณะเป็น
ความเสียหายทัง้หมด 

คา่ความพร้อมจา่ย AP1 : คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เพื่อชดเชยเงินลงทนุ 
ดอกเบีย้จ่าย และผลตอบแทนของเงินลงทนุในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่  1 โดยอตัราค่าความพร้อมจ่าย APR1 (Availability Payment 
Rate 1) ถกูกําหนดเป็นเงินบาทต่อกิโลวตัต์ (Bath/kW) ตามชัว่โมงความพร้อม
จ่ายในแตล่ะปีตลอดอายขุองข้อตกลงและเงื่อนไขการซือ้ไฟฟ้า 

คา่ความพร้อมจา่ย AP2 : ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ที่สะท้อนถึง
ค่าใช้จ่ายคงที่ในการผลิตและบํารุงรักษา ค่าอะไหล่ในการบํารุงรักษา (Fixed 
Operation and Maintenance “Fixed O&M”) โดยมีอตัราค่าความพร้อมจ่าย 
APR2 (Availability Payment Rate 2) ถูกกําหนดเป็นเงินบาทต่อกิโลวตัต์ 
(Bath/kW)   ตามชั่วโมงความพร้อมจ่ายในแต่ละปีตลอดอายุของข้อตกลงและ
เง่ือนไขการซือ้ไฟฟ้า และอาจมีการเปลีย่นแปลงตามดชันีราคาผู้บริโภค 
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คา่ปรับกรณีผิดสญัญา : จํานวนเงินโดยมีจํานวนเท่ากบัอตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้
แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) ของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งประกาศและใช้บงัคบัอยู่ ณ วนัที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึง
การไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจาก
กองทุนรวมฯ คูณด้วยจํานวนมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ  ทัง้นี  ้ตาม
รายละเอียดที่กําหนดในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

โครงการจดัการกองทนุรวมฯ : โครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. 
ตลอดจนโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

จํานวนเงินทนุจดทะเบยีน : จํานวนเงินทุนที่บริษัทจัดการระดมทุนได้เพื่อการจัดตัง้กองทุนรวมฯ และ
นําไปจดทะเบียนเป็นกองทรัพย์สนิไว้กบัส านักงาน ก.ล.ต. 

ช่วงจํานวนหนว่ยลงทนุท่ีออกและ
เสนอขายเบือ้งต้น 

: ให้มีความหมายตามที่กําหนดไว้ในส่วนที่ 1 หวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วย
ลงทนุ – (3) การก าหนดจ านวนหน่วยลงทนุทีอ่อกและเสนอขายสดุทา้ย” 

ดชันีการหยดุซอ่มตามแผน 
(Planned Outage Factor) หรือ 
POF 

: อัตราส่วนร้อยละของจํานวนชั่วโมงในช่วงเวลาใดที่กําหนดไว้ ซึ่งหน่วยผลิต
หนว่ยหนึง่ต้องหยดุเดินเคร่ืองตามแผนการซอ่มบํารุง การหยดุซอ่มตามแผนจะมี
การกําหนดไว้ลว่งหน้าเป็นระยะเวลา 5 ปีเพื่อทําการทดสอบ ตรวจสอบ หรือการ
หยดุพกัซอ่มระยะยาว โดยการหยดุซอ่มตามแผนจะเกิดขึน้เพียงครัง้ หรือ 2 ครัง้
ตอ่ปี 

ดชันีการหยดุซอ่มฉกุเฉิน (Forced 
Outage Factor) หรือ (FOF) 

: อตัราสว่นร้อยละของจํานวนชัว่โมงในช่วงระยะเวลาใดที่กําหนดในกรณีที่หน่วย
ผลิต 1 หน่วยจะต้องมีการหยดุซ่อมฉกุเฉิน การหยดุซ่อมนอกแผนเป็นการหยดุ
ซอ่มที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ต้องหยดุเดินเคร่ืองหน่วยผลิตดงักลา่ว
ก่อนที่จะสิน้สดุสปัดาห์ถดัไป (เพื่อหยดุซอ่มหรือปิดเคร่ือง) หรือเกิดขึน้จากความ
พยายามที่ไมเ่ป็นผลสาํเร็จในการเดินเคร่ืองหนว่ยผลติดงักลา่วกลบัสูร่ะบบ (การ
เร่ิมเดินเคร่ืองที่ล้มเหลว) 

ดชันีการหยดุซอ่มเพื่อบํารุงรักษา 
(Maintenance Outage Factor) 
หรือ MOF 

: อตัราส่วนร้อยละของจํานวนชั่วโมงช่วงระยะเวลาใดที่กําหนดไว้ซึ่งหน่วยผลิต
หนว่ยหนึง่อยูใ่นระหวา่งการหยดุเพื่อบํารุงรักษาสามารถเลือ่นออกไปได้มากกว่า 
1 ช่วงสปัดาห์ แต่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ต้องหยดุเดินเคร่ืองหน่วย
ผลติดงักลา่วลว่งหน้าเพื่อท่ีจะมีการหยดุซอ่มตามแผน 

ดชันีการหยดุซอ่มนอกแผน : ประกอบด้วยดัชนีการหยุดซ่อมเพื่อบ ารุงรักษา (Maintenance Outage 
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(Unplanned Outage Factor) 
หรือ UOF 

Factor) และ ดัชนีการหยุดซ่อมฉุกเฉิน (Forced Outage Factor) 

ดชันีความพร้อม (Availability 
Factor) หรือ AF 

: อตัราสว่นร้อยละของจํานวนชัว่โมงในช่วงระยะเวลาใดที่กําหนดไว้ซึ่งหน่วยผลิต
หน่วยหนึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ ทัง้นี ้ไม่ว่าหน่วยผลิตดังกล่าวจะมีการผลิต
ไฟฟ้าหรือไมก็่ตาม 

ตลาดหลกัทรัพย์ : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ทรัพย์สนิของกองทนุรวมฯ : สิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุน
เพิ่มเติม 

ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน : ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่ง ณ 
ปัจจบุนั ได้แก่ การลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโดยการได้มาซึง่ 

(ก) กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการเช่าในท่ีดิน อาคาร สิ่งปลกูสร้าง 
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นใดที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้ในการ
ประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(ข) สทิธิสมัปทานในการประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสญัญาแบ่ง
รายได้ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานหรือที่เกิดขึน้จากการ
บริหารจดัการกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน หรือการบริหารจดัการทรัพย์สิน
อื่นใดที่ได้จากการประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(ง) สิทธิเรียกร้องตามสัญญาซือ้ขายติดตัง้เคร่ืองจักรอุปกรณ์ หรือสัญญา
ก่อสร้าง หรือสญัญาซือ้ขายผลิตภณัฑ์หรือบริการของกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

(จ) หุ้นหรือตราสารแหง่หนีท้ี่ออกโดยบริษัทซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย (ไมว่า่จะ
เป็นบริษัทจํากดั หรือบริษัทมหาชนจํากดั) ท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1. มีการลงทนุในทรัพย์สนิตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อย
ละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของบริษัทดงักลา่ว หรือมีรายได้จากการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของรายได้รวมในแตล่ะปีบญัชี และ 

2. มีกองทุนรวมฯ  เป็นผู้ ถือหุ้ นเกินกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้ นที่
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้และเกินกว่าร้อยละ 75 ของ
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จํานวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้ และ 

 (ฉ) ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานอื่นตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน 

ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุจะได้ประกาศกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต 

ทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมฯ ลงทนุ
เพิ่มเติม 

: ทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ อาจได้มาหรือลงทุนเพิ่มเติมหลงัจากการได้มาหรือ
ลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลัก หรือการลงทุนในทรัพย์สินรอง) ตามที่กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ  

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย
สาํหรับการเสนอขายครัง้แรก  

ที่ปรึกษาทางการเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับ
การเสนอขายครัง้แรก 

นายทะเบยีน : นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ตามที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสว่นที่ 1 
หวัข้อ 1.4 “นายทะเบียนหน่วยลงทนุ” และที่ได้รับใบอนญุาตการให้บริการเป็น
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจากส านักงาน ก.ล.ต. 

บริษัทจดัการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุท่ีได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภท
การจดัการกองทนุรวม และมีหน้าที่บริหารจดัการกองทุนรวมฯ 

บคุคลที่เก่ียวข้อง : บคุคลที่เก่ียวข้องตามประกาศ ทน. 1/2554 ตามที่กําหนดไว้ใน สว่นที่ 1 หวัข้อ 
5.1 “บคุคลทีเ่กี่ยวข้อง” 

ใบจองซือ้หนว่ยลงทนุสาํหรับผู้
จองซือ้ทัว่ไป 

: ใบจองซือ้หน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซือ้ทั่ วไป พร้อมทัง้แบบตรวจสอบความมี
ตวัตนของลกูค้า (Know Your Customer: KYC) และแบบประเมินระดบัความ
เสี่ยงของผู้ ลงทุน (Risk Profile) ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดการกําหนดหรือ
ยอมรับ  

ใบจองซือ้หนว่ยลงทนุสาํหรับผู้
จองซือ้พเิศษ 

: ใบจองซือ้หน่วยลงทุน (ซึ่งอยู่ในฉบับเดียวกัน) สําหรับ ผู้จองซือ้พิเศษ หรือ 
กฟผ. พร้อมทัง้แบบตรวจสอบความมีตวัตนของลกูค้า (Know Your Customer: 
KYC) และแบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ ลงทุน (Risk Profile) ตาม
แบบฟอร์มที่บริษัทจัดการกําหนดหรือยอมรับ  

ปตท. : บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
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ประกาศ ทน. 1/2554 : ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที่ ทน. 1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ลงวนัที่ 10 มกราคม 
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ประกาศ สน. 29/2549 : ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เร่ือง การกระทําที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการ
ป้องกนั ลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ผู้จองซือ้ทัว่ไป : ให้มีความหมายตามที่กําหนดไว้ในส่วนที่ 1 หัวข้อ 7.4.1 “ประเภทและ
คณุสมบติัของผูล้งทนุ” 

ผู้จองซือ้พเิศษ : ให้มีความหมายตามที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.1 “ประเภทและคณุสมบติัของผู้
ลงทนุ” 

ผู้จดัการกองทนุรวมฯ : ผู้ จัดการกองทุนรวมตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 31/2554 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการแต่งตัง้และการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการ
ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ลงวนัที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งมีหน้าที่
ตัดสินใจลงทุนหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ  นอกจากนี ้
ผู้จัดการกองทุนรวมฯ ยงัมีหน้าที่อื่นและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้อง 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ : ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ที่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม
ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบตัิของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน ส่วนที่ 1 หวัข้อ 1.3 
“ผูดู้แลผลประโยชน์” 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทุนรวมฯ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายยอ่ย : ให้มีความหมายตามที่กําหนดไว้ในส่วนที่ 1 หวัข้อ 7.3.2 “ข้อก าหนดการจด
ทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน” 

ผู้ประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ย
ลงทนุ 

: ผู้ประกนัการจดัจําหนา่ยหน่วยลงทนุ ดงัมีรายช่ือปรากฏอยู่ใน สว่นที่ 1 หวัข้อ 7.7.7 
“บคุคลอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง” รวมถึงผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทนุที่บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้
เพิ่มเติมในภายหลงั (ถ้ามี) ซึง่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการ
จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือการจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุจากกระทรวงการคลงัซึ่งจะ
ทําหน้าที่จดัจําหนา่ยหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก 
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ผู้ประเมินคา่อิสระ : บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จํากัด และ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด 
ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ประเมินค่าอิสระ เพื่อทําการประเมินค่าสิทธิในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  

ผู้ลงทนุตา่งด้าว : ผู้ลงทนุซึง่เป็นคนตา่งด้าว อนัได้แก่  

(1) บคุคลธรรมดาซึง่ไมม่ีสญัชาติไทย 

(2) นิติบคุคลซึง่ไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย 

(3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้ นอันเป็นทุนตัง้แต่กึ่งหนึ่ง
ของนิติบคุคลนัน้ถือโดยบคุคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบคุคลซึ่งมีบคุคล
ตาม (1) หรือ (2) ลงทนุมีมูลค่าตัง้แต่กึ่งหนึ่งของทนุทัง้หมดในนิติบคุคล
นัน้ 

(4) ห้างหุ้นสว่นจํากดัหรือห้างหุ้นสว่นสามญั ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่ง
หุ้นสว่นผู้จดัการหรือผู้จดัการเป็นบคุคลตาม (1) หรือ 

(5) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอนัเป็นทุนตัง้แต่กึ่งหนึ่ง
ของนิติบคุคลนัน้ถือโดยบคุคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) หรือนิติบคุคลซึง่มี
บคุคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ลงทนุมีมลูคา่ตัง้แตก่ึ่งหนึง่ของทนุทัง้หมด
ในนิติบคุคลนัน้ 

ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ : บคุคลหรือนิติบคุคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่จําหน่ายหน่วย
ลงทุน 

ผู้สอบบญัชี :  ผู้สอบบญัชีของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีที่อยู่ในบัญชีรายช่ือที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วย
การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

พน. : กระทรวงพลงังาน 

พ.ร.บ. กฟผ. : พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

พ.ร.บ. บริษัทลงทนุของสหรัฐฯ : พระราชบญัญตัิบริษัทจดัการการลงทนุของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

พ.ร.บ. ร่วมทนุ พ.ศ. 2535 : พระราชบญัญตัิวา่ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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พ.ร.บ. ร่วมทนุ พ.ศ. 2556 : พระราชบญัญตัิการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์  : พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ : พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มลูคา่การเข้าลงทนุ : จํานวนเงินท่ีกองทุนรวมฯ ชําระให้แก่ กฟผ. เพื่อเข้าลงทนุในรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ทัง้นี ้
มลูคา่การเข้าลงทนุมีจํานวนไมเ่กิน 20,855 ล้านบาท 

มลูคา่การเข้าลงทนุคงเหลอื : จํานวนเงินซึ่งกองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับจาก กฟผ. ณ วนัที่ สัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายสิน้สดุลงจากกรณีที่ กฟผ. หรือ กองทุน
รวมฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
ทัง้นี ้มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือคํานวณจากประมาณการรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายที่กองทุนรวมฯ จะได้รับนับจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน
ส าเร็จจนถึงวนัสิน้สดุของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการคืนมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือในช่วงระยะเวลาระหว่าง
กาลในปีใด  ซึ่ง กฟผ. และกองทุนรวมฯ ตกลงให้ กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับ
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือนบัจากวนัเลิกสญัญานัน้ โดย กฟผ. จะคํานวณ
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือของการเลกิสญัญาเพื่อสง่มอบให้แก่กองทุนรวม
ฯ ตามสดัสว่นระยะเวลาที่เหลอืสาํหรับในปีนัน้ๆ โดยอ้างอิงจากมลูค่าที่กําหนด
ไว้ในภาคผนวก 1 (ตารางก าหนดมูลค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ) 

มลูคา่ของหนว่ยลงทนุ : มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่จําหน่ายได้ ณ 
สิน้สดุวนัคํานวณมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  : 

 

 

มลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทุนรวมฯ หกัด้วยหนีส้ิน ซึ่งคํานวณตามวิธีการ
ที่กําหนดไว้ใน ส่วนที่ 1 หัวข้อ 7.10.1 “การค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่า
ทรพัย์สินสทุธิ และมูลค่าของหน่วยลงทนุ” 

รัฐบาล : รัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทย  

ราคาจองซือ้หนว่ยลงทนุ : ให้มีความหมายตามที่กําหนดไว้ในส่วนที่ 1 หวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วย
ลงทนุ – (4) ราคาจองซ้ือหน่วยลงทนุ” 

รายงานการประเมินคา่อิสระ : รายงานฉบบัย่อของรายงานการประเมินค่า ซึ่งจัดทําโดย ผู้ประเมินค่าอิสระ 
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ทัง้นี ้ปรากฏตามภาคผนวก 2 (รายงานสรุปผลการประเมินมูลค่าสิทธิการรับ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซ่ึงคาดว่าจะโอน
ไปยังกองทุนรวมฯ โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด ) และ
ภาคผนวก 3 (รายงานการประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชดุที ่1 ฉบบัย่อโดย บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั) ของเอกสาร
ฉบบันี ้ 

รายงานการศกึษาแนวทางการ
จดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้าง
พืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชดุที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย 

: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่  1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดทําขึน้เมื่อ
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 

รายได้คา่ความพร้อมจา่ย : รายได้ซึง่ กฟผ. คํานวณจากความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. ซึ่งคํานวณตามสตูรการคํานวณที่กําหนดไว้ในสัญญา
การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที ่1 : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. มีก าลังผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 723.4  เมกะ
วัตต์ตัง้อยู่ที่ 53 หมู่ 2 ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตําบล บางกรวย อําเภอ บางกรวย 
จงัหวดั นนทบรีุ 11130 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 2 : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ของ กฟผ. มีก าลังผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 878.8 เม
กะวตัต์ ตัง้อยูท่ี่ 53 หมู ่2 ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตําบล บางกรวย อําเภอ บางกรวย 
จังหวัด นนทบุรี 11130 ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยคาดว่าจะพร้อม
ดําเนินงานในเดือนมกราคม 2559 

วนัจดทะเบียนกองทนุรวมฯ : วนัที่มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมฯ กบั ส านักงาน ก.ล.ต. 
และมีการจัดตัง้กองทุนรวมฯ ตามข้อกําหนดเก่ียวกับการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมในสว่นท่ี 1 หวัข้อ 7.4.4 “การจดทะเบียนกองทนุรวมฯ” 
ซึง่จะเกิดขึน้เมื่อหรือหลงัจากการเสนอขายครัง้แรกเสร็จสิน้ 

วนัทําการ : วนั (ยกเว้นวนัเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยดุราชการ) ซึ่งเป็นวนัเปิดทําการตามปกติ
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและบริษัทจัดการ 

วนัทําการของ กฟผ. : วนัเปิดทําการตามปกติของกฟผ. 
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วนัท่ีกองทนุรวมฯ เข้าลงทนุสาํเร็จ : วันที่ กฟผ. ให้ กองทุนรวมฯ ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  และ
กองทุนรวมฯ เข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายโดยการชําระมูลค่าการ
เข้าลงทุนอยา่งครบถ้วนให้แก่ กฟผ. ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุน
ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

วนัสิน้สดุอายสุญัญาการเข้าลงทนุ
ในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย 

: 20 ปีนบัจากวนัท่ีกองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

สคก. : สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สคร. : สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

สศช. : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่
ความพร้อมจา่ย 

: สญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ระหวา่ง กฟผ. และ กองทุนรวมฯ 

สญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาต ิ : สญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ ระหวา่ง กฟผ. กบัผู้ จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อใช้
สําหรับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่  1   

สญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนหนว่ย
ลงทนุ 

: สญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนที่จะทําขึน้ระหวา่งบริษัทจัดการและนายทะเบียน 

สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ : สญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ที่จะทําขึน้ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ก่อนการเสนอขายครัง้แรก 

สาํนกังาน ก.ล.ต. : สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สทิธิในรายได้คา่ความพร้อมจา่ย : สิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ซึ่ง
เป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ จะได้มาภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก ดัง
รายละเอียดที่ระบไุว้ในสว่นท่ี 1 หวัข้อ 2.1 “ภาพรวมของกองทนุรวมฯ” 

หนว่ยลงทนุ : หนว่ยลงทนุของกองทุนรวมฯ 

หนงัสอืชีช้วน : หนงัสอืชีช้วนสาํหรับการเสนอขายครัง้แรกของหน่วยลงทุน 

เหตสุดุวิสยั : การกระทําหรือเหตุการณ์ใดๆ  ที่ไม่อยู่ในวิสัยตามสมควรของ กฟผ. หรือ 
กองทุนรวมฯ  จะควบคุมได้และซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้ว่า กฟผ. หรือ 
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กองทุนรวมฯ (แล้วแตก่รณี) ซึง่เป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยัจะได้
ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรแก่เหตุแล้วก็ตาม หรือข้อกําหนดใดๆ ซึ่งทําให้
การปฏิบัติหน้าที่ของ กฟผ. หรือ กองทุนรวมฯ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ
สดุวิสยัภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ลา่ช้าหรือ
หยุดชะงัก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย การระเบิด การ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา พาย ุอทุกภยั แผ่นดินไหว โรคระบาด การนดัหยุด
งาน หรือการทิง้งานของคนงานเพราะเหตกุารเมืองหรือเหตุอื่นที่อยู่นอกเหนือ
ความควบคมุของ กฟผ.1  ไฟฟ้าขดัข้อง การประท้วง การจลาจล การกบฏ การ
ก่อการร้าย ความเสียหาย การทําลาย การไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ที่กําหนดไว้ใน
สญัญาที่เก่ียวข้องกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 โดยคู่สญัญาฝ่ายอื่น
ของ กฟผ. หรือ กองทุนรวมฯ ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย อนัเนื่องมาจากเหตสุดุวิสยัซึ่งกําหนดไว้ในสญัญาที่มีการเข้าทํากบั
คูส่ญัญาฝ่ายอื่นนัน้ 

เอกสารธุรกรรม : ร่างสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

เอกสารประกอบในการจองซือ้
หนว่ยลงทนุ 

: เอกสารประกอบในการจองซือ้หน่วยลงทุนตามที่ได้กําหนดไว้ในสว่นที่ 1 หวัข้อ 
7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ – (10) เอกสารประกอบในการจองซ้ือหน่วย
ลงทนุ” 

Actual Availability  : คือ ค่ากําลังผลิตพร้อมใช้งาน ของหน่วยผลิตไฟฟ้าแต่ละหน่วยที่ได้มีการ
จดัเตรียมไว้จริง และได้รับการยืนยนัเห็นชอบจาก กฟผ. ในช่วงเวลาหนึ่งชัว่โมง 
โดยเร่ิมนับที่ต้นชั่วโมงหนึ่งๆ (Settlement Period) หรือในช่วงเวลาอื่นใดที่
เก่ียวข้อง (MWh) 

Contracted Available Hours 
หรือ CAH 

: จํานวนชัว่โมงความพร้อมจ่ายรายปีตามที่ระบไุว้ในร่างสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (หนว่ย: ชัว่โมง)  

Contracted Operating 
Characteristics หรือ COC 

: สมรรถนะและคุณลกัษณะในการทํางานของหน่วยผลิตไฟฟ้าตามร่างสัญญา
การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

                                                   
1 เพ่ือความชัดเจนในความหมายของคําว่า “เหตสุดุวิสยั” ให้การนดัหยุดงาน หรือการทิง้งานของคนงานเพราะเหตกุารเมืองหรือเหตอ่ืุนท่ีอยู่นอกเหนือความ

ควบคมุของ กฟผ. ไม่รวมถึงเหตกุารณ์การนดัหยุดงานหรือการทิง้งานของพนกังาน กฟผ. อนัเน่ืองมาจากเหตภุายในของ กฟผ. เอง เช่น พนกังาน กฟผ. นดั

หยดุงานเพราะเหตไุม่พอใจนโยบายผลตอบแทนพนกังานของ กฟผ. หรือเพราะเหตไุม่พอใจนโยบายการบริหารงานของ กฟผ. เป็นต้น 
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Dependable Contracted 
Capacity หรือ DCC 

: กําลงัผลติไฟฟ้าพงึได้ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

ซึ่งได้จากการพิจารณาทดสอบ Net Capacity Test ทัง้นี ้กฟผ. ได้ทําการ
ทดสอบครัง้ลา่สดุ เมื่อ วนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2558   

Gas Turbine : เคร่ืองกงัหนัก๊าซ 
Gas Turbine Generator หรือ 
GTG 

: เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 

Heat Recovery Steam 
Generator หรือ HRSG 

: เคร่ืองผลติไอนํา้จากพลงัความร้อน 

Grid Code  : ข้อกําหนดที่ออกโดย กฟผ. ดงัปรากฏตามประกาศเชิญชวนการรับซือ้ไฟฟ้าปี 
พ.ศ. 2550 โดยระบุถึงระเบียบปฏิบตัิบางประการเก่ียวกับความเช่ือมโยงของ
โรงไฟฟ้าและการดําเนินงานตามระบบปฏิบตัิงานของ กฟผ. ซึ่งทัง้นี ้ข้อกําหนด
ดงักลา่วอาจถกูแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมได้เป็นครัง้เป็นคราว 

Net Electrical Output : พลงังานไฟฟ้าสทุธิของโรงไฟฟ้า หรือแต่ละหน่วยผลิตไฟฟ้า (วดัในหน่วย kWh 
หรือ MWh ตามความเหมาะสมที่ Metering Point) ในช่วงเวลาหนึง่ๆ 

Prudent Utility Practice  : ระเบียบปฏิบัติ  วิ ธีการ และการดําเนินการที่ ใ ช้ในหรือเป็นที่ยอมรับใน
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในระดบันานาชาติสากลส่วนใหญ่ ในการดําเนินงาน
เก่ียวกบัอาคารหรืออปุกรณ์ซึ่งอยู่ในบริเวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 
ของ กฟผ.  หรือในระบบปฏิบตัิงานของ กฟผ. ซึง่ทัง้นี ้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อ
ได้ใช้ดุลพินิจอย่างเหมาะสมตามสภาพข้อเท็จจริงที่ได้รับรู้หรือควรรับรู้เมื่อ
ตดัสินใจ พึงคาดการณ์ได้ว่างานด้านการออกแบบ วิศวกรรม การก่อสร้าง การ
เดินเคร่ือง และการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า หรืออปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกับโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. หรือในระบบปฏิบตัิงานของ กฟผ. จะได้
ผลสําเร็จตามที่ได้กําหนดไว้ โดยเป็นไปตามกฎหมาย คําอนุมัติของ รัฐบาล 
ตลอดจนมาตรฐานตา่งๆ ในด้านความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า ความปลอดภยั 
เศรษฐกิจ  การรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรฐานในการก่อสร้าง การ
เดินเคร่ือง และการบํารุงรักษา ตามคําแนะนําของผู้จดัสง่และผู้ผลิตอปุกรณ์ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ.   

Steam Turbine : เคร่ืองกงัหนัไอนํา้ 

Steam Turbine Generator หรือ 
STG 

: เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอนํา้ 
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ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคญั 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 กองทุนรวมฯ 

1.1.1 ชื่อโครงการจัดการ 
(ไทย) 

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1  
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

1.1.2 ชื่อโครงการจัดการ 
(ภาษาองักฤษ)  

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

1.1.3 ชื่อย่อกองทุน EGATIF 

1.2 บริษัทจดัการ 

1.2.1 ชื่อ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

1.2.2 ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้  

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

1.2.3 โทรศัพท์ 0-2686-6100 

1.2.4 โทรสาร 0-2670-0430 

1.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

1.3.1 ชื่อ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

1.3.2 ที่อยู่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

1.3.3 โทรศัพท์ 0-2724-3377 

1.3.4 โทรสาร 0-2724-5058 

1.4 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

1.4.1 ชื่อ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

1.4.2 ที่อยู่ เลขที่ 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

1.4.3 โทรศัพท์ 0-2229-2888 

1.4.4 โทรสาร 0-2359-1259 
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1.5 ที่ปรึกษาทางการเงนิส าหรับการเสนอขายครัง้แรก 

1.5.1 ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

1.5.2 ที่อยู่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

1.5.3 โทรศัพท์ 0-2544-1000 

1.5.4 โทรสาร 0-2544-2185 

1.6 ที่ปรึกษาทางกฎหมายส าหรับการเสนอขายครัง้แรก 

1.6.1 ชื่อ บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพยีงพนอ จํากดั 

1.6.2 ที่อยู่ เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

1.6.3 โทรศัพท์ 0-2264-8000 

1.6.4 โทรสาร 0-2657-2222 

1.7 ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุนรวมฯ  

1.7.1 ประเภทกองทุนรวมฯ เป็นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ ลงทุนเป็นการทั่วไป
ประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะยื่นขอจดทะเบียน
หน่วยลงทุน เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

1.7.2 วัตถุประสงค์ของ
กองทุนรวมฯ 

เพื่อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุในประเทศ โดยนําเงินที่ได้จากการเสนอขาย
หน่วยลงทุนไปลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานและสิทธิในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายเป็นหลกั ซึ่งมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็น
รายได้ให้แก่กองทุนรวมฯ ได้อยา่งตอ่เนื่องในระยะยาวและ กองทุนรวมฯ 
สามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความผนัผวนตํ่า นอกจากนี ้กองทุนรวมฯ 
ยงัมีวตัถปุระสงค์ที่จะลงทนุในทรัพย์สินอื่นๆ อนัได้แก่ หลกัทรัพย์ และ/หรือ
ตราสารอื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนญุาตให้ลงทนุได้ ทัง้นี ้เพื่อให้ 
กองทุนรวมฯ สามารถบรรลกุารสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับ ผู้
ถอืหน่วยลงทุน 

1.7.3 อายุกองทุนรวมฯ ไมม่ีกําหนดอาย ุทัง้นี ้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

มีอาย ุ20 ปี นบัจากวนัท่ีกองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ 
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1.8 จ านวนเงนิทุนโครงการ 

1.8.1 จ านวนเงนิทุน 20,855  ล้านบาท โดยจํานวนเงินทุนของโครงการจะขึน้อยู่กับช่วง
จํานวนหน่วยลงทนุที่ออกและเสนอขายสดุท้าย ซึ่งอยู่ในช่วงจ านวน
หน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเบือ้งต้น 

1.9 มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการจองซือ้ 

1.9.1 มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วย
ลงทุน 

มลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนจะเท่ากับราคาเสนอขายสดุท้ายของ
หน่วยลงทุน 

1.9.2 ช่วงจ านวนหน่วยลงทุน 2,085,500,000 หนว่ย 

1.9.3 ประเภทหน่วยลงทุน ระบช่ืุอผู้ ถือ 

1.9.4 ราคาเสนอขายหน่วย
ลงทุนเบือ้งต้น 

10 บาท ตอ่หนว่ย 

1.9.5 จ านวนหน่วยลงทุนขัน้
ต ่าของการจองซือ้ 

5,000 (ห้าพนั) หนว่ย และเพิ่มครัง้ละ 1,000 (หนึง่พนั) หนว่ย 

1.10 ชนิดของหน่วยลงทุน สทิธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการคืนเงนิลงทุน 

1.10.1 ชนิดหน่วยลงทุน มีชนิดเดียว ซึง่มีสทิธิและผลประโยชน์ตอบแทนเทา่เทียมกนัทกุประการ 

1.10.2
 
  

สิทธิ ผลประโยชน์ และ
นโยบายการจ่ายเงนิปัน
ผลและการคืนเงนิ
ลงทุน 

การจา่ยเงินแบ่งปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกระทํา
ได้เป็นครัง้คราวในรูปของการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุน
ด้วยการลดทุน ตามที่โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ
กฎหมายหลักทรัพย์ให้กระทําได้ 

กองทุนรวมฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้ ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสมเพียงพอ โดยเมื่อ
รวมแล้วในแต่ละงวดปีบญัชี จ่ายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 ของ
กําไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว 

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสม กองทุนรวมฯ อาจจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ
จะไมจ่่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิที่ปรับปรุงข้างต้น 
หรือจากกําไรสะสมในกรณีที่กองทุนรวมฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 

กองทุนรวมฯ มีนโยบายที่จะคืนสภาพคล่องส่วนเกินใดๆ (ถ้ามี) 
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยการลดทุน โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหวัข้อ 7.2 “นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงิน
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ลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ” 

1.11 ลักษณะของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ลักษณะของผู้ถอืหน่วยลงทุน ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นกัลงทนุใดๆ ไมว่า่จะเป็น
บุคคลสญัชาติไทย หรือบุคคลต่างชาติ อาจลงทุนในหน่วยลงทุนได้ 
และไมว่า่จะเป็นนกัลงทนุรายยอ่ย (หรือนกัลงทนุท่ีมิใช่นกัลงทนุสถาบนั) 
หรือนักลงทุนสถาบัน แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ” และกฎหมาย
ที่จํากดัความสามารถในการลงทนุในหน่วยลงทุนของบคุคลนัน้ๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ มิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มี
การจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือกฎหมาย
หลกัทรัพย์ในรัฐใดๆ ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี ้กองทุนรวมฯ มิได้
จด และจะไม่มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทจดัการการลงทนุตาม พ.ร.บ. 
บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ และผู้ ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก 
พ.ร.บ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ ดงักลา่ว การเสนอขาย จําหน่าย หรือ
สง่มอบหน่วยลงทุน ให้บคุคลผู้มีสญัชาติอเมริกนั หรือ ผู้มีภมูิลําเนาใน
สหรัฐอเมริกา หรือพลเมืองของสหรัฐอเมริกาไมส่ามารถดําเนินการได้แต่
อยา่งใด เว้นแตภ่ายใต้ข้อยกเว้นบางประการ นอกจากนัน้ การเสนอขาย 
หรือขายหน่วยลงทุนเพื่อบญัชีหรือเพื่อประโยชน์ของ “บคุคลอเมริกนั” 
ตามที่นิยามไว้ในกฎ Regulation S ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ 
ก็ไม่สามารถดําเนินการได้เว้นแต่การเสนอขายหรือขายหน่วยลงทุน
ให้แก่ (1) บคุคลซึง่เป็นทัง้ “ผู้ซือ้สถาบนัท่ีมีคณุสมบตัิ” ตามที่นิยามไว้ใน
กฎ 144 A ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และ “ผู้ ซือ้ที่มี
คุณสมบตัิ” ตามความหมายที่กําหนดไว้ในมาตรา 2 (เอ)(51) ของ 
พ.ร.บ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ และ (2) บคุคลที่มิใช่คนสหรัฐอเมริกา 
โดยเป็นธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอาศยักฎ Regulation S 
ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ 

หน่วยลงทุนสามารถโอนได้ ตราบเท่าที่ไม่ขดัต่อข้อจํากดัตามที่กําหนด
ไว้ในหวัข้อ 7.4.7  “ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการโอนหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.5 “วิธีการโอนหน่วย
ลงทนุ” และผู้ซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายจะต้องให้ หรือถือว่าได้ให้การ
ยอมรับคํารับรอง และให้ความตกลงบางประการ 
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1.12 รายชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายใหญ่  

ภายหลงัการจดัตัง้กองทุนรวมฯ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน กฟผ. จะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่โดยเข้าถือหน่วยลงทนุทัง้สิน้ร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทนุที่
จําหนา่ยแล้วทัง้หมด และ กฟผ. จะเข้าลงทนุในสดัสว่นดงักลา่วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนบัจากวนัที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ โปรดพิจารณาข้อมลูเก่ียวกบั กฟผ. 
ในหวัข้อ 3.3 “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)” 

1.13 วันที่ที่ได้รับอนุมัตจิัดตัง้และจดัการกองทุนรวมฯ  

วนัท่ี 4 มิถนุายน พ.ศ. 2558 

1.14 แผนภาพความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ  

แผนภาพที่ 1: ความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ 

** ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ ** 
ความเสี่ยง/มีความซับซ้อนต ่า            ความเสี่ยง/มีความซับซ้อนสงู 
 
 
กองทุนรวม    กองทุนรวม        กองทุนรวม            กองทุนรวม กองทุนรวมผสม       กองทุนรวม         กองทุนรวม            กองทุนรวมที่ลงทุนใน 
ตลาดเงนิ     ตลาดเงนิ    พันธบตัรรัฐบาล          ตราสารหนี ้                             ตราสารแห่งทุน   หมวดอุตสาหกรรม      ทรัพย์สินทางเลือก 
ที่ลงทุนเฉพาะ        ที่ลงทุนใน                                                       
ในประเทศ          ต่างประเทศบางส่วน  
 
 
หมายเหต:ุ แผนภาพนีเ้ป็นไปตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที ่ส.น. 16/2557 เร่ือง หนงัสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (ฉบบัที ่2) 

 

 

กองทุนรวมฯ 

       



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ          กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนท่ี 1 ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หน้าท่ี 6 

บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงนิมีความเห็นวา่กองทุนรวมฯ มีระดบัความเสีย่งที่ระดบั 5 เนื่องจากปัจจยัดงันี ้

1. กองทุนรวมฯ จะลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งประกอบด้วยสิทธิการรับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามที่ระบไุว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งมี 

กฟผ. ที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความแข็งแกร่งเป็นคู่สญัญา โดย กฟผ. จะยงัคงเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

ชุดที่ 1 และเป็นผู้ดําเนินการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามมาตรฐานของ กฟผ. 

ซึง่ กฟผ. เป็นผู้บริหารจดัการเดินเคร่ืองบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ารายใหญ่ที่สดุในประเทศไทย  

2. รายได้ค่าความพร้อมจ่ายจะเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่ง

เป็นสญัญาระยะยาวที่มีอาย ุ20 ปี  

3. รายได้สทุธิที่เกิดขึน้จากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายนัน้ มีความผนัผวนตํ่า เนื่องจากบริษัทจัดการเห็นว่า รายได้

ค่าความพร้อมจ่ายจะเกิดขึน้จากความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 

โดยรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจะไมม่ีความเก่ียวข้องกบัความต้องการพลงังานไฟฟ้าและการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

นอกจากนี ้ตวัแปรสําคญัที่จะกระทบต่อรายได้ค่าความพร้อมจ่าย อาทิ ชั่วโมงความพร้อมจ่าย (CAH) อตัรา

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AR1) และชั่วโมงการซ่อมบํารุงตามแผนนัน้ ถูกกําหนดอย่างชัดเจนตลอดอายุของ

สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ตลอดจนมีการกําหนดเหตกุารณ์ที่ กฟผ. จะยงัคงสง่มอบ

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ ที่ชดัเจน รายละเอียดตามหวัข้อ 2.2.1 “การลงทนุในสิทธิในรายได้

ค่าความพร้อมจ่าย” 

4. กองทุนรวมฯ ยงัได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกนัภยัเพื่อป้องกนัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ตอ่กองทุนรวมฯ 

5. นอกจากนี ้ในกรณีที่สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายสิน้สดุลงจากกรณีที ่กฟผ. หรือ กองทุน

รวมฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายนัน้ กฟผ. จะสง่มอบมูลค่าการเข้า

ลงทุนคงเหลือให้แก่กองทุนรวมฯ รายละเอียดตามภาคผนวก 1 “ตารางก าหนดมูลค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ” 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากกองทุนรวมฯ มีนโยบายลงทนุในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทนุและอาจมีความซบัซ้อน ผู้
ลงทนุจึงควรศกึษาข้อมลูในหนังสือชีช้วนโดยละเอียดเพื่อพิจารณาความเสีย่งของนกัลงทนุเอง ก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

1.15 บทสรุปโครงสร้างกองทุนรวมฯ ในภาพรวม 

กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งประกอบด้วย รายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
AP1 ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยมีก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ 670.0 เมกะวตัต์ หลงัหกัสว่นลด
และค่าปรับจากความไม่พร้อม ตามสัดส่วนของรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 ที่ถูกกําหนดไว้ในแต่ละปี
ดําเนินงานตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และเบีย้ประกนัภยั โดยค่าความพร้อมจ่าย 
AP1 เป็นรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่สะท้อนเงินลงทนุ ต้นทนุทางการเงิน และผลตอบแทนของเงินลงทนุในการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึง่ค่าความพร้อมจ่าย AP1 จะเกิดขึน้ตอ่เมื่อโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
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ชุดที่ 1 มีความพร้อมจ่ายจริงในการผลติไฟฟ้าตามรายละเอียดในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย และสามารถเดินเคร่ืองผลติไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสง่เมื่อศนูย์ควบคมุฯ สัง่การ โดย โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายถึงแม้วา่ศนูย์ควบคมุฯ จะสัง่เดินเคร่ืองผลติไฟฟ้า และ/หรือ จ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบสง่หรือไมก็่ตาม  

แผนภาพที่ 2: กระแสเงนิสดกองทุนรวมฯ และประมาณการรายได้ 12 เดือนแรกที่กองทุนรวมฯ จะได้รับ 

 

หมายเหต:ุ มูลค่าในแผนผงัเป็นมูลค่าประมาณการในอนาคต ดงันัน้ ผลตอบแทนนกัลงทนุอาจมีการเปลีย่นแปลง
จากการด าเนินงานจริงของทรพัย์สิน ทีก่องทนุรวมฯ เข้าลงทนุเป็นครัง้แรก 
หมายเหต ุ1:อตัราส่วนทีก่ าหนดค านวณจากค่าเฉลีย่ของสดัส่วนทีจ่ะโอนใหแ้ก่กองทนุรวมฯ ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 
2558 ถึง 31 มิถนุายน 2559 

 ทัง้นี ้ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ค่าความพร้อมจ่าย AP1 จะถกูกําหนดตาม 
(1) อตัราค่าความพร้อมจ่าย APR1 (Availability Payment Rate 1 : APR1) ซึ่งถกูกําหนดเป็นเงินบาทต่อกิโลวตัต์
ตามชั่วโมงความพร้อมจ่ายในแต่ละปีตลอดอายุของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  (2) 
ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา และ (3) จํานวนชัว่โมงของความพร้อมจ่ายตามที่ระบไุว้ในสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย  ทัง้นี ้ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 หยดุซอ่มแซมตามแผนการซอ่มบํารุง
ที่วางไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 จะยงัคงได้รับ
คา่ความพร้อมจ่ายในจํานวนร้อยละ 10.00 ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งคํานวณโดยอ้างอิงกําลงัผลิตไฟฟ้า
ในชั่วโมงสดุท้ายก่อนที่จะมีการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาตามแผนแต่หากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ไม่มี
ความพร้อมจ่ายเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่กระทบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 หรือการหยุดซ่อมแซมตาม

กองทุนรวมฯ นักลงทุน

(รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1) x 
อัตราส่วนท่ีกําหนด

- เบี้ยประกันภัย___________
= รายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่กองทุน

รวมฯ จะได้รับ

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่กองทุนรวมฯ 
จะได้รับ

- ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมฯ
= ก าไรสุทธิ x อัตราแบ่งป นร้อยละ 98.5 
การจ่ายเงินแบ่งป นส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถกระทําได้เป นคร้ังคราวในรูปของ
การจ่ายเงินป นผลและการคืนเงินลงทุนด้วยการ
ลดทุน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 เต็ม
จ านวน

- ส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้อม
= รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1

ประมาณ (2,872 ล้านบาท) x 
อัตราส่วนรายได้ท่ีกําหนดร้อยละ 67.21

- ประมาณ 48 ล้านบาท___________                
= ประมาณ 1,882 ล้านบาท

ประมาณ 1,882 ล้านบาท
- ประมาณ 110 ล้านบาท___________
= ประมาณ 1,772 ล้านบาท x อัตรา
แบ่งป นร้อยละ 98.5
เท่ากับ ประมาณการจ านวนส่วนแบ่ง
ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน 1,745 ล้านบาท

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 เต็ม
จ านวน

- ส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้อม
= ประมาณ 2,872 ล้านบาท
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นอกเหนือจากแผนการซอ่มบํารุงที่วางไว้ นัน้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 จะไม่ได้รับรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย เว้นแต่จะเป็นเหตุที่เกิดจากการกระทําของรัฐ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นต้น 

ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย มีการกําหนดชัว่โมงของความพร้อมจ่ายและชัว่โมง
การหยดุซอ่มแซมตามแผนการซอ่มบํารุง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ปี 25582 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
ชัว่โมงความ

พร้อมจ่าย (CAH) 
8,109 7,274 8,109 8,109 7,557 8,132 8,109 7,251 8,109 8,132 7,557 

ชัว่โมงซอ่มบาํรุง
ตามแผน 

336 1176 336 336 888 336 336 1176 336 336 888 

  
ปี 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 25783 

ชัว่โมงความพร้อมจ่าย 
(CAH) 

8,109 8,109 7,274 8,109 8,109 7,557 8,132 8,109 7,251 7,170 

ชัว่โมงซอ่มบาํรุงตามแผน 336 336 1,176 336 336 888 336 336 1,179 336 
 
ทัง้นี ้ชัว่โมงของความพร้อมจ่ายและชัว่โมงการหยดุซ่อมแซมตามแผนการซ่อมบํารุง อาจมีความเปลี่ยนแปลงตามความพร้อม
จ่ายและจํานวนชัว่โมงการหยดุซอ่มแซมตามแผนการซอ่มบํารุงจริงของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ในแตล่ะปีดําเนินงาน
ซึง่อาจกระทบตอ่รายได้ของกองทุนรวมฯ 

นอกจากนี ้ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย มีการกําหนดอตัราค่าความพร้อมจ่าย (Availability 
Payment Rate 1 : APR1) ซึ่งเป็นเงินบาทต่อกิโลวตัต์ (Bath/kW) ตามชัว่โมงความพร้อมจ่ายในแต่ละปี โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

 

 

                                                   
2 ชัว่โมงความพร้อมจ่าย (CAH) และชัว่โมงซ่อมบํารุงตามแผนท่ีระบุไว้ในปี 2558 เป็นชัว่โมงความพร้อมจ่ายตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 อย่างไรก็ดี ในปี 2558 กองทุนรวมฯ จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายนบัจากวันท่ี
กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

3 ชัว่โมงความพร้อมจ่าย (CAH) และชัว่โมงซ่อมบํารุงตามแผนท่ีระบุไว้ในปี 2578 เป็นชัว่โมงความพร้อมจ่ายตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2578 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2578 อย่างไรก็ดี ในปี 2578 กองทุนรวมฯ จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายนบัจากวนัท่ี 1 

มกราคม 2578 จนถึงวนัท่ีครบกําหนดอายขุองสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
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(หนว่ย: บาทตอ่กิโลวตัต์ (Bath/kW)) 

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

 
2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

2,791.69 2,791.69 2,791.69 2,791.69 2,791.69 2,791.69 2,791.69 2,791.69 2,791.69 2,791.69 

 
2578 

3,643.01 
 
อยา่งไรก็ดี อตัราคา่ความพร้อมจ่าย APR1 จะต้องนําไปคํานวณร่วมกบักําลงัการผลติไฟฟ้า โดยภายใต้สัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย มีการกําหนดก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ 670 เมกะวตัต์ ทัง้นี ้
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย จะได้รับผลกระทบในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ไมส่ามารถคงไว้ซึง่ก าลัง
การผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 

เนื่องจาก กฟผ. ไมรั่บประกนัผลการดําเนินงานตลอดจน รายได้ค่าความพร้อมจ่าย นกัลงทนุจึงมีความเสี่ยงจาก
ความไมพ่ร้อมของโรงไฟฟ้า ซึง่จะสะท้อนอยูใ่นสว่นลดและคา่ปรับจากความไมพ่ร้อม ประกอบด้วย 1) สว่นลดจาก
ความพร้อมจ่ายที่ลดลง (Deduction for Reduced Availability “DRA”) ในกรณีที่ กฟผ. ไม่สามารถปฏิบตัิการให้
เป็นไปตามค่าคุณลกัษณะของหน่วยผลิตไฟฟ้าได้ และ/หรือ 2) ค่าปรับจากการลดความสามารถในการผลิต
พลงังานไฟฟ้าโดยแจ้งลว่งหน้าน้อยกว่าเวลาที่กําหนด (Deduction for Short Notice of Reduced Capability 
“DSN”) และ/หรือ 3) ค่าปรับจากกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า 
(Deduction for Dispatch Failure “DDF”) โปรดพิจารณาข้อมลูเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.1.2 (3) “โครงสร้างรายได้และ
รายจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือก่อนการจดัตัง้กองทนุรวมฯ” 

ทัง้นี ้โครงสร้างรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 สว่นลดและค่าปรับจากความไม่พร้อม และข้อตกลงและเง่ือนไข
เก่ียวกบัการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ภายใต้ สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย มีรูปแบบและโครงสร้างเดียวกบัสญัญาซือ้ไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ที่ กฟผ. เข้าทํากบั
ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ในประเทศไทย  

อย่างไรก็ดี กฟผ. จะดําเนินการตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องกําหนด อาทิ Grid Code, Prudent Utility 

Practice และ มาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม อนัเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไปของการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วม เพื่อให้ผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ในอนาคต
เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้เพื่อประโยชน์ของนกัลงทนุ โดย กองทุนรวมฯ อาจพิจารณาจ้างผู้ เช่ียวชาญ
ทางเทคนิค เพื่อเข้ามาตรวจสอบการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ที่มีผลกระทบต่อรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องดงักลา่ว นอกจากนี ้กฟผ. ได้ มีการดําเนินการ
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ประเมินผลการปฎิบตัิงานของพนกังาน (KPI) ในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 โดยอ้างอิงกบัผลการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ปีละ 2 ครัง้ โดยต้องผ่านเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรมที่กําหนดไว้ตาม
แผนพฒันาบุคลากรอย่างน้อยร้อยละ 80 ของคะแนนรวม โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในหวัข้อ 2.3.2(3) “การ
บริหารจดัการและพฒันาคณุภาพของบคุลากร 

ทัง้นี ้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย มีการกําหนดสดัสว่นของรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
AP1 เต็มจํานวน (FAP1) หลงัหักส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้อม ที่กองทุนรวมฯ จะได้รับในแต่ละปี
ดําเนินงานก่อนหกัคา่เบีย้ประกนัภยั เพื่อให้รายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่กองทุนรวมฯ จะได้รับในแต่ละปีมีความ
ผนัผวนน้อยที่สดุ โดยสดัสว่นของรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในกําหนดไว้แตล่ะปีมีรายละเอียดดงันี:้ 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
54.94% 74.25% 79.82% 87.72% 87.52% 88.35% 90.40% 89.70% 91.80% 97.34% 

 
2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 

98.77% 99.61% 99.67% 98.52% 99.77% 99.82% 99.10% 99.92% 100.0% 100.0% 77.50% 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการไม่ได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ได้มีการป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าวโดยมีการทํา
ประกนัภยัทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภยัทกุชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจกัร ( Industrial All Risks and Machinery 
Breakdown Insurance) ประกันภยัธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ประกันภยัความรับผิดต่อ
บคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) และประกนัภยัความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) 
ให้กบัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ในกรณีที่มีความเสยีหายเกิดขึน้กบัโรงไฟฟ้า โดย
กองทุนรวมฯ จะได้รับการชดเชยรายได้ค่าความพร้อมจ่าย จากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) ทัง้นี ้เบีย้ประกนัภยัดงักลา่วจะถกูหกัออกจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายก่อนสง่มอบให้แก่กองทุนรวมฯ โปรด
พิจารณาข้อมลูเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.1.2 (9) “ประกนัภยั” 

โปรดพิจารณารายละเอียดการคํานวณรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและประมาณการในภาคผนวก 2 “รายงานสรุปผลการ

ประเมินมูลค่าสิทธิการรับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซ่ึงคาดว่าจะโอนไปยงักองทุนรวม

โครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2558 (ฉบบั

ปรับปรุง) โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากดั” และ ภาคผนวก 3 “รายงานการประเมินมูลค่ารายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที ่1 (ฉบบัย่อ) ส าหรบักองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั” 
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2. กลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมฯ 

2.1 ภาพรวมของกองทุนรวมฯ 

กองทุนรวมฯ จะจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งมีศกัยภาพในการ
สร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนรวมฯ ตลอดอายุของกองทุนรวมฯ ทัง้นี ้เพื่อให้กองทุนรวมฯ 

สามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทนุภายใต้เง่ือนไขที่เก่ียวกบัสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของกองทุนรวมฯ 

กองทุนรวมฯ จะนําเงินที่ได้จากการเสนอขายครัง้แรกไปลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะเกิดขึน้จาก
การดําเนินงานบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยการเข้าทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายซึ่งมีกําหนดอายขุองสญัญา 20 ปี ซึ่งนบัตัง้แต่วันที่กองทุนรวมฯเข้าลงทุนส าเร็จจนถึงวนัสิน้สดุอายุ
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายคือ วนัที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2578  

2.2 นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมฯ 

2.2.1 การลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

การลงทนุของกองทุนรวมฯ สําหรับสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ได้แก่ การเข้าลงทนุในสัญญา

การเข้าลงทุนรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กบั กฟผ. เพื่อเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ใน
อนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีก าลังผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 
(Gross Capacity) 723.4 เมกะวตัต์ ก าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ (Net Capacity) ที่ 704.0 เมกะวตัต์ และมี
ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 670.0 เมกะวตัต์ ในวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในหวัข้อ 3.8.1 “สรุปสาระส าคญัของสญัญา
การเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย” ทัง้นี ้กองทุนรวมฯ จะจดัหาผลประโยชน์จากสิทธิในรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย ด้วยการรับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในอนาคตจากการบริหารโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 ตลอดอายขุองสัญญาการเข้าลงทุนรายได้ค่าความพร้อมจ่าย จํานวน 20 ปี 

ตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ กองทุนรวมฯ จะต้องเข้าทําสญัญาเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่คิดเป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุนรวมฯ ภายใน 6 เดือนนบัแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ ดงันัน้ กองทุนรวมฯ จะเข้าทํา
สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
ภายในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะต้องดําเนินการให้วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ 
เกิดขึน้ภายใน 15 วันท าการ นบัแต่วนัปิดการเสนอขายครัง้แรก โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกบัตารางกําหนดการเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ” 
และนอกจากนี ้บริษัทจัดการ คาดว่าจะเข้าทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายใน
วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ หรือในช่วงระยะเวลาอนัสัน้ภายหลงัจากวนัดงักลา่ว   
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การนําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ กฟผ. ตามสัญญาการเข้าลงทุนรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

เพื่อเป็นการตอบแทนกองทุนรวมฯ สําหรับการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. จะนําสง่
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย ตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย ให้แก่กองทุนรวมฯ เป็นรายไตรมาส โดย กฟผ. จะนําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายภายใน 45 วนั
นบัจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส อันได้แก่ วันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม และในการนําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายสําหรับไตรมาสแรกนัน้ กฟผ. จะนําส่งรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย ล่วงหน้าให้แก่กองทุนรวมฯ ในวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ  เป็นจํานวน
ประมาณ 40 ล้านบาท และจะนําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายในส่วนที่เหลือของไตรมาสแรกให้แก่
กองทุนรวมฯ เมื่อถึงกําหนดนําสง่สําหรับไตรมาสแรก นอกจากนี ้เพื่อความชดัเจนในการนําสง่รายได้
ค่าความพร้อมจ่ายของ กฟผ. ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตก
ลงที่จะนําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในจํานวนดงัตอ่ไปนีเ้มื่อเกิดเหตกุารณ์ดงันี ้

 ในกรณีทีโ่รงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับผลกระทบตอ่การดําเนินงานในช่วงระยะเวลา
ที่ กฟผ. มีการปฏิบตัิตามหรือปรับเปลี่ยนวสัดแุละอปุกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนินการโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่  1 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Grid Code กฟผ. จะชําระรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายให้แก่ กองทุนรวมฯ ในช่วงระยะเวลาดงักลา่วเท่ากบัค่าเฉลี่ยของรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่จะเกิดเหตกุารณ์ข้างต้น โดยช่วงระยะเวลา 6 
เดือนดงักลา่วไม่นบัรวมระยะเวลาซึ่งมีการซ่อมแซม หรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 ตามแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ที่กําหนดไว้ในสัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดย Grid Code เป็นข้อตกลงด้านการปฏิบตัิการการ
เช่ือมโยงระบบไฟฟ้าระหวา่งโรงไฟฟ้าและศนูย์ควบคมุระบบกําลงัไฟฟ้าแห่งชาติ โดยมาตรฐาน
ดงักลา่วได้กําหนดวิธีการและขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน เพื่อให้โรงไฟฟ้ายดึถือการปฏิบตัิเป็นเกณฑ์
เดียวกัน  ทัง้นี ้ตวัอย่างการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Grid Code ได้แก่ การ
ปรับเปลีย่นมาตรวดักําลงัการผลติไฟฟ้า การปรับเปลี่ยนระบบการสื่อสารระหว่างโรงไฟฟ้าและ
ศนูย์ควบคมุระบบกําลงัไฟฟ้าแหง่ชาติ หรือการตรวจสอบระบบ Delay Protection ซึง่เหตกุารณ์
ดงักลา่วอาจสง่ผลให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ต้องหยดุการดําเนินงาน 

 ในกรณีที่ปรากฏเหตกุารณ์วา่ กฟผ. ไมส่ามารถจดัหาก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงสําหรับ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 กฟผ. ตกลงที่จะชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่ 
กองทุนรวมฯ ในช่วงระยะเวลาดงักลา่วเท่ากบัค่าเฉลี่ยของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่จะเกิดเหตกุารณ์ข้างต้น โดยช่วงระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่วไม่นบัรวม
ระยะเวลาซึ่งมีการซ่อมแซม หรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตามแผนการ
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย 
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 ในช่วงที่มีการบํารุงและรักษา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตามแผนการบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ซึ่งกําหนดไว้ใน สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่จะชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่ กองทุนรวมฯ เป็นจํานวน
ร้อยละ 10 ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งคํานวณโดยอ้างอิงกําลงัผลิตไฟฟ้าในชั่วโมง
สดุท้ายก่อนท่ีจะมีการซอ่มแซม หรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามแผนการ
บํารุงรักษาดงักลา่ว 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการนําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายในหวัข้อ 3.8.1 “สรุป
สาระส าคญัของสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย”  

โดยในการควบคมุและติดตามการนําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ กฟผ. กองทุนรวมฯ จะทําการ
ควบคมุและติดตามผ่านรายงานผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เป็นรายเดือน
และรายไตรมาส ตลอดจนรายงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ที ่
กฟผ. จะต้องสง่ให้กองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัรายงานที่ กฟผ. ต้องนําสง่ให้กองทุนรวมฯ ในหวัข้อ 
3.8.1 “สรุปสาระส าคญัของสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย”   

การบริหารและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ภายหลงัจากการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายของกองทุนรวมฯ 

ภายหลงัจากการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของกองทุนรวมฯ แล้ว กฟผ. จะยังคงเป็น
เจ้าของทรัพย์สนิทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 และเพื่อให้โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 สามารถดําเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพตามมาตรฐานสากล กฟผ. จะเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่าย และการลงทนุทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 โดย 
กฟผ. จะดําเนินการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตลอดจนเดินเคร่ือง บริหาร ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาวสัด ุอปุกรณ์ และเคร่ืองจกัรที่ใช้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ให้อยู่ใน
สภาพท่ีสามารถใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพตามข้อกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตามมาตรฐาน Grid 

Code และ Prudent Utility Practice อยา่งเคร่งครัด 

เพื่อให้กองทุนรวมฯ สามารถตรวจสอบการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ของ กฟผ. ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ กองทุนรวมฯ ได้กําหนดให้ กฟผ. ดําเนินการดงัต่อไปนีต้ลอดอายุสัญญาการเข้า
ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบสําคัญต่อ กฟผ. หรือการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 กฟผ. ตกลงที่จะแจ้งให้ กองทุนรวมฯ ทราบถึงเหตุการณ์
ดงักลา่วภายใน 15 วนันบัจากเหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึน้หรือยตุิลง และรายงานถึงสถานการณ์
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การแก้ไข หรือเยียวยาความเสยีหายซึง่เกิดขึน้จากเหตกุารณ์ข้างต้นให้กองทุนรวมฯ ทราบเป็น
ระยะๆ ทัง้นี ้เพื่อให้ กองทุนรวมฯ สามารถประเมินถึงผลกระทบตอ่การดําเนินการ 

 ในกรณีที่ กฟผ . เห็นว่าควรมีการปรับหรือเปลี่ยนวสัดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนินการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ. จะกระทําได้ก็ตอ่เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกองทุน
รวมฯ โดยกองทุนรวมฯ จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบภายใน 30 วันนบัจากวนัที่ได้รับ
หนงัสอืแจ้งจาก กฟผ. โดยกองทุนรวมฯ จะต้องไมป่ฏิเสธการให้ความเห็นชอบโดยไมม่ีเหตผุล
อนัสมควร และในกรณีที่ กองทุนรวมฯ ปฏิเสธในการให้ความเห็นชอบ แต่ กฟผ. เห็นว่ามี
ความจําเป็นในการดําเนินการดงักลา่ว ให้ กฟผ. และ กองทุนรวมฯ เจรจาร่วมกนัโดยไม่ชกัช้า
เพื่อหาข้อยตุิในประเด็นดงักลา่วตอ่ไป 

แตอ่ยา่งไรก็ดี หากการปรับหรือเปลีย่นวสัดแุละอปุกรณ์นัน้เข้าเง่ือนไขดงัต่อไปนี ้(1) กฟผ . เห็น
วา่จะก่อให้เกิดประสทิธิภาพตอ่ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา และ/หรือ รายได้ค่าความพร้อม
จ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัสาํคญัตอ่รายได้ค่าความพร้อมจ่าย หรือ (2) การปรับหรือเปลี่ยนวสัดแุละอปุกรณ์ข้างต้น
เป็นไปตามแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย นัน้ กฟผ. สามารถดําเนินการดงักลา่วได้โดยการแจ้ง
ให้กองทุนรวมฯ ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วันท าการของ กฟผ. ก่อนวนัท่ีจะมีการปรับหรือ
เปลีย่นวสัดแุละอปุกรณ์ดงักลา่ว  

 นอกเหนือไปจากกรณีที่มีการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตาม
แผนการบํารุงรักษาซึ่งกําหนดไว้สัญญาฉบับการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

นอกเหนือไปจากการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาดังกล่าว  ในกรณีที่  กฟผ . เห็นว่าควรมีการ
ซอ่มแซมหรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และการซอ่มแซมหรือบํารุงรักษานัน้
จะสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ประสทิธิภาพก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา และ/
หรือ รายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. จะดําเนินการดงักล่าวได้เมื่อได้มีการแจ้งให้กองทุน
รวมฯ ทราบภายใน 3 วันท าการของ กฟผ. นบัจากวนัที่เกิดความเสียหายซึ่งทําให้เกิดการ
ซอ่มแซมหรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในลกัษณะดงักลา่ว 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องขอจากกองทุนรวมฯ ตามสมควร กฟผ. ตกลงอนุญาต และให้ความ
ร่วมมือเพื่อให้กองทุนรวมฯ และ/หรือ ตวัแทนของกองทุนรวมฯ สามารถเข้าตรวจสอบการ
ดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 และ/หรือ วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
ดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 อาทิ เคร่ืองจักร เอกสาร หรือข้อมูลอื่นใดที่
เก่ียวข้องกบัรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
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 ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ เห็นวา่ รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1  
ลดลงกวา่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่ควรจะเกิดขึน้ภายใต้ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาอยา่ง
มีสาระสาํคญั และไมม่ีเหตอุนัสมควร กองทุนรวมฯ มีสิทธิร้องขอให้ กฟผ. ดําเนินการทดสอบ
การบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในสัญญา

การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หรือไม่ และ กฟผ. จะดําเนินการทดสอบตามที่
กองทุนรวมฯ ร้องขอ ภายใน   7  วันท าการของ กฟผ. นบัแต่วนัที่ได้รับคําร้องขอดงักลา่วจาก
กองทุนรวมฯ 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการดําเนินการทดสอบและปรากฏว่าการบริหารโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่  1 เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย กองทุนรวมฯ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการทดสอบข้างต้น 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัข้อตกลงกระทําการและงดเว้นกระทําการของ 
กฟผ. ในหวัข้อ 3.8.1 “สรุปสาระส าคญัของสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย” 

สิทธิของกองทุนรวมฯ ในกรณีที่ กฟผ. ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายและการไมป่ฏิบตัิหน้าที่นบัเป็นการผิดสญัญากรณีร้ายแรง 

ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หาก กฟผ. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญา
ของ กฟผ. เป็นการผิดสญัญากรณีร้ายแรงตามที่สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

กําหนดไว้ อนัได้แก่เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

 กฟผ. จงใจไมน่ําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ หรือนําสง่รายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ ไมค่รบถ้วนเป็นระยะเวลา 2 ไตรมาสติดตอ่กนั  

 กฟผ. จงใจหยุดหรือระงับดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 โดยไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงการบริหารโรงไฟฟ้าฯ หรือกระทําโดยไมม่ีเหตอุนัสมควร เป็นระยะเวลา 45 วนัติดตอ่กนั 

 ปรากฏข้อเท็จจริงเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 อย่างหนึ่ง
อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

- ในช่วงระยะเวลาใดๆ ในระหวา่ง 36 เดือนติดตอ่กนั ปรากฏเหตกุารณ์ที่โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 มี Actual Availability น้อยกวา่ร้อยละ 60 ของ Actual Availability ที่ควรจะ
เกิดขึน้ภายใต้ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา และ Contracted Available Hours ตลอดช่วง
ระยะเวลา 36 เดือนนัน้ 
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- ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน ปรากฏเหตกุารณ์ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 มี
กําลงัผลติไฟฟ้าน้อยกวา่ร้อยละ 75 ของก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 

 กฟผ. ปฏิบตัิผิดหน้าที่ที่สําคญัตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย หรือคํารับรองไมถ่กูต้อง อนัอาจสง่ผลทําให้ กฟผ. ไม่สามารถดําเนินการโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตอ่ไปได้ 

 กฟผ. ปฏิบตัิผิดหน้าที่ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและการผิด
สญัญานัน้สง่ผลกระทบตอ่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญั 

โดยในกรณีที่เกิดการผิดสญัญากรณีร้ายแรงเพราะเหตจุงใจไมน่ําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายหรือนําสง่
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายไม่ครบถ้วนเป็นระยะเวลา 2 ไตรมาสติดต่อกนั กองทุนรวมฯ จะทําหนงัสือ
บอกกลา่วไปยงั กฟผ. เพื่อให้ กฟผ. แก้ไขเหตผิุดสญัญานัน้ภายใน 60 วนันบัจากวนัที่ กฟผ. ได้รับแจ้ง
เป็นหนงัสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และหาก
ปรากฏวา่ กฟผ. ไมไ่ด้ดําเนินการให้เหตผิุดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายสิน้สดุลง 
ให้กองทุนรวมฯ สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาได้ด้วยการทําเป็นหนงัสือบอกกลา่วไปยงั กฟผ. และ
สามารถเรียกร้องให้ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัที่ กฟผ. ได้รับหนงัสือแจ้งการบอก
เลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และเรียกค่าปรับกรณีผิด

สัญญา โดยคํานวณจากวนัที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวนัท่ี กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือให้แก่กองทุน
รวมฯ  

นอกจากนี ้ในกรณีที่เกิดการผิดสญัญากรณีร้ายแรงนอกเหนือไปจากการไม่นําสง่รายได้ค่าความพร้อม
จ่ายหรือนําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายไม่ครบถ้วนที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่าย กองทุนรวมฯ จะทําหนงัสือบอกกลา่วไปยงั กฟผ. เพื่อให้ กฟผ. แก้ไขเหตผิุดสญัญา
นัน้ภายใน 60 วนันบัจากวนัที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ ในกรณีที่ กองทุนรวมฯ เห็นว่า กฟผ. ได้พยายามอย่างดีที่สดุใน
การเยียวยาแก้ไขการผิดสญัญากรณีร้ายแรงนัน้ ให้ กองทุนรวมฯ ขยายระยะเวลาการแก้ไขเหตุผิด
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเป็นจํานวน 180 วนันบัจากวนัที่ครบระยะเวลา 60 
วนัข้างต้น ทัง้นี ้เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลา 60 วนั หรือกําหนดขยายระยะเวลา 180 วนั แล้วแต่กรณี หาก
ปรากฏวา่ กฟผ. ไมไ่ด้ดําเนินการให้เหตผิุดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายสิน้สดุลง 
ให้กองทุนรวมฯ สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาได้ด้วยการทําเป็นหนงัสือบอกกลา่วไปยงั กฟผ. และ
สามารถเรียกร้องให้ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัที่ กฟผ. ได้รับหนงัสือแจ้งการบอก
เลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และเรียกค่าปรับกรณีผิด

สัญญา โดยคํานวณจากวนัที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
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ความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่  กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือให้แก่
กองทุนรวมฯ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ไมใ่ช้สทิธิบอกเลกิสญัญาตามที่กําหนดไว้ในกรณีผิดสญัญาและการยกเลิก
สญัญาของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทุนรวมฯ ยงัคงมีสิทธิเรียกร้อง
คา่เสยีหายที่เกิดขึน้กบักองทุนรวมฯ จากการผิดสญัญากรณีร้ายแรงของ กฟผ. 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ กฟผ. ไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  
นอกเหนือจากการผิดสัญญากรณีร้ายแรงข้างต้น หากกองทุนรวมฯ ได้รับความเสียหาย ให้กองทุน
รวมฯ มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจาก กฟผ . ตามจํานวนเท่ากบัความเสียหายที่เกิดขึน้จริง แต่ทัง้นี ้กองทุน
รวมฯ ไมม่ีสทิธิบอกเลกิสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากการผิดสญัญาดงักลา่ว 
ทัง้นี ้ให้คา่เสยีหายที่ กฟผ. จะต้องชําระมีจํานวนไมเ่กินกวา่มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัท่ี กฟผ. 
ได้รับหนังสือแจ้งให้ทราบถึงเหตุผิดสญัญาจากกองทุนรวมฯ รวมกับค่าปรับกรณีผิดสัญญา  โดย
คํานวณจากวนัท่ี กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวนัท่ี กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือให้แก่กองทุนรวมฯ  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการผิดสญัญาและการยกเลิกสญัญาในหวัข้อ 3.8.1 “สรุป
สาระส าคญัของสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย” 

ทัง้นี ้โครงสร้างรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 สว่นลดและคา่ปรับจากความไม่พร้อม และข้อตกลงและ
เง่ือนไขเก่ียวกบัการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ภายใต้ สัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย มีรูปแบบและโครงสร้างเดียวกับสญัญาซือ้ไฟฟ้า (Power Purchase 
Agreement) ที่ กฟผ. เข้าทํากบัผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ในประเทศไทย 

สทิธิของกองทุนรวมฯ ในกรณีที่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับความเสยีหาย 

กรณีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) 

กฟผ. และกองทุนรวมฯ ตกลงว่า ในระหว่างที่สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย มี
ผลใช้บงัคบั และในกรณีที่เกิดความเสยีหายขึน้กบั โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยหลกัแล้ว กฟผ. 
จะซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึน้กับโรงไฟฟ้าดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า  แต่ทัง้นี ้ไม่เกินกว่า
ระยะเวลา 30 เดือนนบัจากวนัท่ีเกิดความเสยีหายนัน้ โดย กฟผ. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 และเรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภยัทรัพย์สิน
ประเภทความเสี่ยงภยัทกุชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจกัร (Industrial All Risks and Machinery 
Breakdown Insurance) และ/หรือ ประกนัภยัความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ปรากฏว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภยัไม่เพียงพอในการซ่อมแซม 
กฟผ. ตกลงรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการซ่อมแซมสว่นที่ขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวจนกว่าโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 จะกลบัสูส่ภาพเดิม  
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นอกจากนี ้ในส่วนของค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) กฟผ. ตกลงที่จะนําสง่คา่สนิไหมทดแทนดงักลา่วให้แก่กองทุนรวมฯ 
ตามจํานวนเงินที่ กฟผ. ได้รับจากการประกนัภยัโดยไม่ชกัช้าแต่ไม่เกิน 5 วันท าการของ กฟผ. นบัแต่
วนัท่ี กฟผ. ได้รับเงินประกนัจากการประกนัภยัดงักลา่ว 

กรณีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับความเสียหายทัง้หมด (Total Loss) 

หากปรากฏวา่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ได้รับความเสียหายทัง้หมด (Total Loss) กฟผ. อาจ
ใช้สิทธิในการเลือกที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ขึน้ใหม่ หรือยกเลิกสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยในกรณีที่มีการเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายและความเสียหายไม่ได้เกิดขึน้จากความผิดของ กฟผ. กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
เท่ากับจํานวนมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสญัญา แต่อย่างไรก็ตาม หากความเสียหาย
เกิดขึน้จากความผิดของ กฟผ. กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากบัจํานวนมลูค่ารวมของมูลค่า
การเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัท่ี กฟผ. ได้รับหนงัสอืแจ้งการบอกเลกิสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวนัที่ กฟผ. ได้รับแจ้ง
เป็นหนงัสอืถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวนัที่ 
กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือให้แก่ กองทุนรวมฯ 

นอกจากนี ้ในส่วนของค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) กฟผ. ตกลงที่จะนําสง่คา่สนิไหมทดแทนดงักลา่วให้แก่กองทุนรวมฯ 
ตามจํานวนเงินที่ กฟผ. ได้รับจากการประกนัภยัโดยไม่ชกัช้าแต่ไม่เกิน 5 วันท าการของ กฟผ. นบัแต่
วนัท่ี กฟผ. ได้รับเงินประกนัจากการประกนัภยัดงักลา่ว  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัทรัพย์สนิเสยีหายในหวัข้อ 3.8.1 “สรุปสาระส าคญัของสญัญา
การเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย” 

แผนภาพต่อไปนีแ้สดงโครงสร้างของกองทุนรวมฯ และความสมัพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ กฟผ. (ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุนจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย
แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมฯ ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทัง้นี  ้ตามสัดส่วนที่กฎหมาย
หลักทรัพย์อนุญาต หรือจะอนุญาตให้จัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่แบ่งแยกไว้สําหรับ กฟผ. ในการ
เสนอขายครัง้แรกได้) และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น ภายหลงัจากการจดทะเบียนจดัตัง้กองทุนรวมฯ 
และเข้าทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และสญัญาอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) เสร็จ
สิน้ 
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แผนภาพที่ 3: โครงสร้างของกองทุนรวมฯ 

 

2.2.2 วัตถุประสงค์การใช้เงนิที่ได้รับจากการเสนอขายครัง้แรก 

จํานวนเงินทัง้หมดโดยประมาณที่กองทุนรวมฯ จะได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนจากการ
เสนอขายครัง้แรกจํานวน 2,085,500,000 หน่วย จะเท่ากบั 20,855,000,000 บาท โดยบริษัทจัดการ
คาดวา่จะดําเนินการให้กองทุนรวมฯ ใช้เงินจํานวนดงักลา่วดงันี ้

 เพื่อลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 
1 ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และ 

 เงินสว่นท่ีเหลอื (ถ้ามี) ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทุนรวมฯ และใช้สาํหรับคา่ใช้จ่ายในการ
จดัตัง้กองทุนรวมฯ ในสว่นท่ีกองทุนรวมฯ รับผิดชอบ 

แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายครัง้แรกที่กลา่วไปข้างต้น เป็นไปตามความตัง้ใจ ณ ปัจจุบนัของ
บริษัทจัดการ และตามประมาณการของการจดัสรรจํานวนเงินที่จะได้รับที่จดัทําอย่างดีที่สดุของบริษัท
จัดการตามแผนงานและประมาณการรายจ่ายปัจจบุนัของกองทุนรวมฯ 

2.2.3 การลงทุนในทรัพย์สนิหลัก – ทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากการลงทนุของกองทุนรวมฯ ในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย บริษัทจัดการในนาม
ของกองทุนรวมฯ อาจลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอื่นโดยการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานตามทีก่ฎหมายหลักทรัพย์ให้กระทําได้ และเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

การลงทนุ หรือการได้มาเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานใดๆ อนัมีมลูค่าเกินกว่า 100 ล้าน
บาท หรือตัง้แตร้่อยละ 30 ขึน้ไปของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้มาดงักลา่ว 
จะต้องอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดเช่นเดียวกนักบัเมื่อกองทุนรวมฯ เข้าลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อม

กฟผ. 

กองทุน
รวม 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จํากดั (มหาชน) 

(ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์) 
สัญญาแต่งตัง้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

เงินสําหรับการลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

บลจ. กรุงไทยจํากดั (มหาชน)  
ในฐานะบริษัทจัดการ 

โครงการจัดการกองทุนรวมฯ 
หนังสือชีช้วน 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนอ่ืน 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดท่ี 1 

บริหารโรงไฟฟ้า 

เดนิเคร่ือง ซอ่มแซม และบํารุงรักษา

โรงไฟฟ้า 
เงินปันผล 

75% 

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

25% 
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จ่าย (เช่น ข้อกําหนดการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) การประเมินค่าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนมุตัิของผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณาข้อกําหนดเก่ียวกบัการ
ขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุนในหวัข้อ 7.13.2 “สิทธิในการออกเสียงเพือ่ลงมติ – (3) การประชุมและสิทธิออก
เสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุ”  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าวโดยพิจารณาจากมลูค่าการ
ลงทนุภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

อยา่งไรก็ดี หากเป็นการได้มาเพิ่มเตมิซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่มีมลูคา่เกินกวา่ 100 ล้านบาท แต่
น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการได้มาดงักล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนี ้ไมจํ่าต้องได้รับมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่การลงทุน หรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าว จําเป็นต้องใช้เงินทุน
เพิ่มเติม กองทุนรวมฯ จะต้องปฏิบัติตามขัน้ตอนเก่ียวกับการกู้ ยืมตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 7.1 
“นโยบายการกู้ยืมเงิน” และ/หรือ การเพิ่มทนุ ตามที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.5 “การเพ่ิมเงินทนุจดทะเบียน” 
ซึง่จะต้องได้รับมติจากผู้ถอืหน่วยลงทุน ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และ การแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ 

นอกจากนี ้ในกรณีที่การลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าวกระทําโดยวิธีการในข้อ (ก) หรือ (ข) ของนิยามคําว่า 
“ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน” กองทุนรวมฯ จะต้องเข้าทําสญัญากบัผู้ประกอบการบคุคลที่สาม เพื่อ
มอบหมายให้บุคคลดังกล่าวดําเนินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 3.6 “การบริหารจดัการและใช้ทรพัย์สินของกองทนุรวมฯ” 

2.2.4 การลงทุนในทรัพย์สนิรอง – การลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมฯ ลงทุนได้  

นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามที่ได้ระบไุว้ในหวัข้อ 2.2.1 “การลงทนุในสิทธิในรายไดค่้าความ
พร้อมจ่าย” และ 2.2.3 “การลงทนุในทรพัย์สินหลกั – ทรพัย์สินทีก่องทนุรวมฯ ลงทนุเพ่ิมเติม” ข้างต้นแล้ว 
กองทุนรวมฯ อาจดําเนินการลงทุนในทรัพย์สินรองดังต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่ คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ให้ความเห็นชอบ หรือมีประกาศแก้ไข หรือ
เพิ่มเติมประเภท หรือลกัษณะของหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนรวมฯ 
สามารถลงทนุได้ 

(1) พนัธบตัรรัฐบาล 

(2) ตัว๋เงินคลงั 

(3) พนัธบตัร หรือหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ เป็นผู้ออก และมี
กระทรวงการคลงัเป็นผู้คํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจํานวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
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(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

(5) บตัรเงินฝากที่ธนาคาร หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ทัง้นี ้หากเป็นบตัรเงินฝากที่เข้าลกัษณะของ
ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

(6) ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือกองทนุ
เพื่อการฟืน้ฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้ สลกัหลงัโอน
ประเภทมีสิทธิไล่เบีย้ หรือผู้คํา้ประกัน ทัง้นี ้หากเป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญา ใช้เงินที่เข้า
ลกัษณะของตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

(7) หนว่ยลงทนุ หรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือกองทนุ
รวมอื่นที่มีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่หนี ้หรือเงินฝาก 

(8) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานอื่น  

(9) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศ โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
หน่วยงานกํากับดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญั
ของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือเป็น
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่
เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

(ข) กองทุนรวมในต่างประเทศนัน้มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภท และชนิด
เดียวกบัทรัพย์สนิท่ีกองทุนรวมฯ สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

(ค) กองทนุรวมในตา่งประเทศนัน้จดัตัง้ขึน้เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

(10) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึ่งการเข้าทําสญัญาดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความเสี่ยงของ
กองทุนรวมฯ 

ทัง้นี  ้ ในกรณีที่  บริษัทจัดการ เ ข้าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน หรือการลงทุนชนิดอื่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ให้ความเห็นชอบ หรือมี
ประกาศแก้ไข หรือเพิ่มเติมประเภท หรือลกัษณะของหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ  บริษัทจัดการ จะดําเนินการ
ตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

2.2.5 อัตราส่วนการลงทุน 

เมื่อสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี กองทุนรวมฯ จะต้องดํารงการลงทนุในการลงทุนในทรัพย์สิน
หลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ โดยคํานวณมลูค่าการลงทุนใน
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ทรัพย์สินหลักจากมลูคา่ตามบญัชีของราคาการได้มาหรือราคาอื่นใดตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
ดังนัน้ กองทุนรวมฯ จะต้องไม่ลงทุนในการลงทุนในทรัพย์สินรองเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิรวมของกองทุนรวมฯ 

บริษัทจัดการมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลให้อัตราส่วนการลงทุนในการลงทุนในทรัพย์สินรอง
เป็นไปตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 24/2552 
เร่ือง การลงทุนและมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

2.2.6 การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ 

การจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนรวมฯ อนัมีมลูคา่เกินกวา่ 100 ล้านบาท หรือ
ตัง้แตร้่อยละ 30 ขึน้ไปของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการจําหนา่ยดงักลา่ว จะต้อง
อยูภ่ายใต้ข้อกําหนดเช่นเดียวกนักบัเมื่อกองทุนรวมฯ เข้าลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
(เช่น ข้อกําหนดการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมตัิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
โปรดพิจารณาข้อกําหนดเก่ียวกบัการขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุนในหวัข้อ 7.13.2 “สิทธิในการออกเสียงเพือ่
ลงมติ – (3) การประชุมและสิทธิออกเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุ” เว้นแต่เป็นการจําหน่ายซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน ตามข้อตกลง หรือสญัญาที่มีกบัภาครัฐซึ่งได้ระบไุว้อย่างเฉพาะเจาะจงในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ แล้ววา่ กองทุนรวมฯ ไมต้่องขอมติจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าวโดยพิจารณาจากมลูค่าการ
ลงทนุภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

อยา่งไรก็ดี หากเป็นการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่มีมลูค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่
น้อยกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม ณ เวลาที่มีการจําหน่ายดงักลา่ว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนี ้ไมจํ่าต้องได้รับมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

2.3 กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมฯ 

กองทุนรวมฯ เป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานท่ีลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทไฟฟ้า บริษัทจัดการ
ซึง่มีเป้าหมายหลกัที่จะทําให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวจากการเข้าลงทนุ
ในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทไฟฟ้าซึ่งได้รับการพฒันาและสง่เสริมประสิทธิภาพอย่างสงูสดุ จึงมีกลยทุธ์
การลงทุนโดยมุ่งลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทไฟฟ้าโดยพิจารณาและประเมินศกัยภาพการสร้าง
รายได้อยา่งตอ่เนื่องของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่จะลงทนุนัน้ เพื่อให้การลงทนุของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมฯ เป็นไปตามเป้าหมายหลกั  
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ทัง้นี ้เพื่อท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายทางการเงินดงัที่ได้กลา่วมา ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก บริษัท
จัดการในนามของกองทุนรวมฯ จะเข้าลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยกองทุนรวมฯ ได้มีการ
พิจารณาถึงจดุเดน่และกลยทุธ์การบริหารทรัพย์สนิดงักลา่วดงัตอ่ไปนี ้

2.3.1 จุดเด่นของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

ในการคดัเลือกโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 บริษัทจัดการได้พิจารณารายงานการศึกษาแนว
ทางการจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการศึกษาแนวทางการระดมทุนผ่านกองทุนรวมดังกล่าวโดยใช้ทรัพย์สินของ 
กฟผ. ทัง้ 3 ประเภท (ซึ่งได้แก่ โรงไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนกลางต่างๆ) โดยผลการศึกษา
ดงักลา่วได้มีการนําเสนอว่าโรงไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินที่เหมาะสมที่จะใช้ในการระดมทนุ เนื่องจากโรงไฟฟ้า
เป็นทรัพย์สนิท่ีมีลกัษณะที่เข้าใจได้ง่ายถึงความสมัพนัธ์ในการก่อให้เกิดรายได้กบั กฟผ. อีกทัง้การผลิต
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแตล่ะโรงสามารถวดัจํานวนหนว่ยที่ผลิตได้อย่างชดัเจน ดงันัน้ จึงสรุปผลการศึกษาว่า
กองทุนรวมฯ ควรมุง่เน้นไปท่ีทรัพย์สนิประเภทโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เป็นหลกั  

นอกจากนี ้บริษัทจัดการ ได้พิจารณาข้อมลูการผลิตพลงังานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งปรากฏข้อมลูว่า 
กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเองประมาณร้อยละ 41.56 ของการผลิตไฟฟ้าทัง้หมด และในส่วนการผลิตไฟฟ้าของ 
กฟผ. เป็นการผลติโดยใช้โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมถึงร้อยละ 45.75 ของการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมเป็นเทคโนโลยีการผลิตพลงังานไฟฟ้าที่ กฟผ. ใช้ในการ
ดําเนินงานมากที่สุด และมีความเช่ียวชาญอย่างสูงในการบํารุงรักษา อีกทัง้ยังเป็นเทคโนโลยีที่ใ ช้
แพร่หลายทัว่โลกเนื่องจากมีประสทิธิภาพสงูเมื่อเทียบกบัโรงไฟฟ้าชนิดอื่น ดงันัน้ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วมเป็นประเภทของโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สดุในการนํามาระดมทนุผา่นกองทุนรวมฯ  

ดงันัน้ บริษัทจัดการ จึงเห็นวา่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. มีลกัษณะที่เหมาะสมที่สดุ
ที่จะเป็นทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานในการเข้าลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยบริษัท
จัดการ ได้พิจารณาถึงจดุเดน่ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และสิทธิในรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย ดงันี ้ 

(1) เป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และมีอายุการใช้งานในระยะยาว 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีก าลังผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 
(Gross Capacity) 723.4 เมกะวตัต์ ก าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ (Net Capacity) ที ่704.0 เมกะวตัต์ 
และมีก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 670.0 เมกะวตัต์ โดยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่  1 ได้
เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 และมีอายกุารใช้งานคงเหลือ
มากกว่า 20 ปี นอกจากนี ้ ภายใต้ สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งมี
รูปแบบและโครงสร้างรายได้ค่าความพร้อมจ่ายแบบเดียวกับสญัญาซือ้ไฟฟ้า  (Power 
Purchase Agreement) ที่ กฟผ. เข้าทํากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ได้มีการ
กําหนดให้กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือชุดที่ 1 เป็นระยะเวลา 20 ปี 
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(2) เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยซีึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเชื่อถือและมีผลจาก
การด าเนินงานจริงพิสูจน์ได้ 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิต
พลงังานไฟฟ้าที่ กฟผ. ใช้ในการดําเนินงานมากที่สดุ และมีความเช่ียวชาญอย่างสงูในการ
บํารุงรักษา อีกทัง้ยงัเป็นเทคโนโลยีที่ใช้แพร่หลายทัว่โลกเนื่องจากมีประสทิธิภาพสงูเมื่อเทียบกบั
โรงไฟฟ้าชนิดอื่น 

(3) การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ถกูเลอืกให้เข้าโครงการ “โรงไฟฟ้าต้นแบบ” (Model Plant) 
ของ กฟผ. ซึง่ จดัทําขึน้เพื่อสนองตอ่แผนยทุธศาสตร์ กฟผ. ฉบบัปี พ.ศ. 2558-2568 ภายใต้ช่ือ 
“Building Excellence for Society and Thailand หรือ EGAT BEST 2014-2025” ซึ่ง
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในด้านการผลิตไฟฟ้า โดยมีบริษัท McKinsey & Company 
ประเทศไทยเป็นที่ปรึกษา โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสมรรถนะโรงไฟฟ้า ความสามารถด้านการ
เดินเคร่ืองและบํารุงรักษา และประสทิธิภาพในการดําเนินงาน เพื่อก้าวไปสูก่ารเป็นองค์กรชัน้นํา
ระดบัโลก (Global Top Quartile) 

(4) เป็นโรงไฟฟ้าที่มีผลการด าเนินงานที่ ผ่านมาดี เช่น มีค่าดัชนีความพร้อม (Available 
Factor) สูงและมีค่าดัชนีการหยุดซ่อมตามแผน (Planned Outage Factor) และดัชนีการ
หยุดซ่อมนอกแผน (Unplanned Outage Factor) ที่ค่อนข้างต ่า 

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ได้มีการเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลการดําเนินงานมากว่า 3 ปี โดยผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่  1 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีค่าดัชนีความพร้อม (Available Factor) สงูที่
ประมาณร้อยละ 91.83 ในปี พ.ศ. 2556 และมีการบํารุงรักษาที่ดี โดยดัชนีการหยุดซ่อมตาม
แผน (Planned Outage Factor) และดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผน (Unplanned Outage 

Factor) ตํ่าที่ประมาณร้อยละ 7.35 และร้อยละ 0.81 ในปี พ.ศ. 2556 ตามลาํดบั 

(5) เป็นโรงไฟฟ้าที่ มีประสิทธิภาพสูง โดยมีค่าความร้อน (heat rate) ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสงูอนัดบัต้นของ กฟผ. โดยมี
คา่ความร้อน (Gross Heat Rate) ในปี พ.ศ. 2556 ที่ประมาณ 7,306 กิโลจลูตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง 
ตามลาํดบั  

(6) เป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารโดย กฟผ. ซ่ึงเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
โรงไฟฟ้า 
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โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 อยู่ภายใต้การบริหารของ กฟผ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้าน
กิจการพลงังานภายใต้การกํากบัดแูลของกระทรวงพลงังาน และกระทรวงการคลงั และมีพนัธกิจ
หลกั คือการผลิตพลงังานไฟฟ้าตามกฎหมายกําหนด และประเทศใกล้เคียง พร้อมทัง้ดําเนิน
ธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่เก่ียวกบั หรือต่อเนื่องกบักิจการของ กฟผ. โดย ณ 
วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 กฟผ. เป็นเจ้าของและบริหารโรงไฟฟ้าซึ่งตัง้อยู่ในทกุภมูิภาคของ
ประเทศ รวมทัง้สิน้จํานวน 41 แห่ง ซึ่งมีกําลงัผลิตติดตัง้ทัง้สิน้ 15,482 เมกะวตัต์ ประกอบด้วย
โรงไฟฟ้าหลายประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 3 แห่ง โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 6 
แหง่ โรงไฟฟ้าพลงันํา้ 23 แหง่ โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน 8 แหง่ และโรงไฟฟ้าดีเซล 1 แหง่ 

(7) การรับรายได้ของกองทุนรวมฯ บนรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

กองทุนรวมฯ จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งเป็นรายได้ค่าตอบแทนตามความพร้อม
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ในการจ่ายไฟฟ้า โดยไม่ขึน้กบัการจ่ายไฟฟ้าเข้าสูร่ะบบ 
จึงทําให้กองทุนรวมฯ มีความเสีย่งตํ่า และมีผลตอบแทนท่ีคอ่นข้างจะแนน่อน  

ทัง้นี ้เนื่องจากรายได้ค่าความพร้อมจ่าย คํานวณจาก Contracted Available Hour (CAH) 
อตัราค่าความพร้อมจ่าย APR1 (Availability Payment Rate 1 :  APR1) ซึ่งอตัราค่าความ
พร้อมจ่าย APR1 ได้ถกูกําหนดเป็นเงินบาทต่อกิโลวตัต์ตามชั่วโมงความพร้อมจ่าย โดย CAH 
และ อัตราค่าความพร้อมจ่าย APR1 จะถูกกําหนดไว้แต่ละปีตลอดอายุของสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา โดยตวัแปรที่จะ
ส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าความพร้อมจ่าย นัน้ จะขึน้อยู่กับความสามารถในการดูแลและ
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ให้มีก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและมีความ
พร้อมในการจ่ายไฟฟ้าตามชัว่โมงที่ได้มีการระบไุว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายเทา่นัน้ 

นอกจากนี ้ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ไม่มีความพร้อมเนื่องจากเกิดความ
เสยีหายตอ่โรงไฟฟ้า กฟผ. ได้มีการป้องกนัความเสีย่งดงักลา่วโดยมีการทําประกนัภยัทรัพย์สิน
ประเภทความเสี่ยงภยัทุกชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจักร ( Industrial All Risks and 
Machinery Breakdown Insurance) ประกันภยัธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) ประกันภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) และ
ประกนัภยัความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) ให้กบัโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึน้กบัโรงไฟฟ้า 
โดยกองทุนรวมฯ จะได้รับการชดเชยรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  จากประกันภัยธุรกิจ
หยดุชะงกั (Business Interruption Insurance)  
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ดงันัน้ เมื่อพิจารณาจากลกัษณะของโครงสร้างรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะส่งมอบให้แก่
กองทุนรวมฯ นัน้ จะเห็นว่า รายได้ที่กองทุนรวมฯ จะได้รับนัน้ จะไม่ได้ขึน้อยู่กับการแข่งขนั
และภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ต้องคํานึงถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต และ /หรือ การ
บริหารคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน อาทิ คา่เชือ้เพลงิ แต่ขึน้อยู่กบัก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 

และ Contracted Available Hour (CAH) จึงทําให้กองทุนรวมฯ มีโอกาสในการรับรายได้ที่
มัน่คงภายใต้การเข้าลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

นอกจากนี ้ในช่วงที่มีการบํารุงและรักษา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตามแผนการ
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึง่กําหนดไว้ใน สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้

ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่จะชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่ กองทุนรวมฯ 
เป็นจํานวนร้อยละ 10 ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งคํานวณโดยอ้างอิงกําลงัผลิตไฟฟ้าใน
ชัว่โมงสดุท้ายก่อนที่จะมีการซ่อมแซม หรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตาม
แผนการบํารุงรักษาดงักลา่ว 

(8) เป็นโรงไฟฟ้าที่มีมีสถานที่ตัง้อยู่ใกล้ศูนย์กลางชุมชนผู้ใช้ไฟฟ้า  

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นโรงไฟฟ้าใหมท่ี่มีประสทิธิภาพสงูเมื่อเทียบกบัโรงไฟฟ้าที่
ใช้ก๊าซจากฝ่ังตะวนัตก รวมทัง้มีสถานที่ตัง้อยู่ใกล้ศนูย์กลางชุมชนผู้ ใช้ไฟฟ้า (ลดความสญูเสีย
ในระบบสายสง่ไฟฟ้า) จึงทําให้ได้ถกูจดัลําดบัให้เป็นโรงไฟฟ้าที่ต้องผลิตไฟฟ้าสง่เข้าระบบเป็น
ลําดับแรก และได้รับโอกาสผลิตไฟฟ้าเต็มความสามารถตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มสงูขึน้ ตามความเจริญเติบโตทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ 
และอตุสาหกรรม เพื่อรักษาระดบัความมัน่คงของระบบไฟฟ้า (Reliability) ในภาพรวม 

(9) เป็นโรงไฟฟ้าที่ มีสัญญาการให้บริการตลอดจนการจัดหาอะไหล่และชิน้ส่วนระยะยาว
กับบริษัทผู้ผลิต Gas Turbine Generator  

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นโรงไฟฟ้าที่มีการจดัทําสญัญาการให้บริการตลอดจนการ
จดัหาอะไหลแ่ละชิน้สว่นระยะยาว (Long Term Parts Agreement หรือ “สญัญา LTPA”) เพื่อ
ใช้ในการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 กบั GE Energy Parts International 
LLC และ General Electric International Operations Company, Inc. ซึ่งเป็นผู้ผลิต Gas 

Turbine Generator ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ทัง้ 2 เคร่ือง ทัง้นี ้สญัญา LTPA มี
อาย ุ7 ปี โดยจะมีการต่ออายสุญัญา LTPA ทกุๆ 7 ปี หลงัจากสญัญา LTPA หมดอายลุงในปี 
พ.ศ. 2561 ทําให้มัน่ใจได้วา่จะมีความมัน่คงและตอ่เนื่องในการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษา 
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2.3.2 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

บริษัทจัดการเช่ือว่ากลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ของ กฟผ. 
ดงัตอ่ไปนีจ้ะช่วยทําให้โรงไฟฟ้าดงักลา่วมีการดําเนินการบริหารจดัการในระดบัมาตรฐานท่ีเหมาะสม และ
มีแนวโน้มที่ กองทุนรวมฯ จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากการดําเนินการบริหารโรงไฟฟ้านีอ้ยา่ง
ตอ่เนื่องและแนน่อนตลอดระยะเวลาการเข้าลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 

การเพิ่มความคลอ่งตวัโดยการใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหลง่ตะวนัตกและตะวนัออก 

 กฟผ. มีแผนการลงทนุเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อลดความเสีย่งจาก 1) การขาดแคลนก๊าซธรรมชาติจากแหลง่ตะวนัตก หรือ 2) เปลี่ยนแปลง
คณุภาพก๊าซซึ่งทําให้คณุสมบตัิไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยเหตทุี่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 ซึง่เดิมถกูออกแบบรองรับก๊าซธรรมชาติที่มาจากแหลง่ก๊าซตะวนัตกเทา่นัน้ จึงทําให้เกิด
ความเสี่ยงในกรณีที่แหล่งก๊าซธรรมชาติฝ่ังตะวันตกเกิดปัญหาหรือต้องหยุดซ่อม อันทําให้ 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ไม่สามารถเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าได้ กฟผ. จึงมีแผน
ปรับเปลี่ยนโดยจะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ห้องเผาไหม้ ของ Gas Turbine เพื่อให้โรงไฟฟ้านี ้
สามารถรองรับก๊าซธรรมชาติจากจากทัง้ 2 แหลง่ คือ แหล่งก๊าซธรรมชาติตะวนัตก และแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติตะวนัออก เพื่อสง่เสริมความมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า โดยแผนดงักล่าว กฟผ. ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2557  

นอกจากนี ้ยงัมีการวิเคราะห์และติดตามสาเหตขุองความแตกตา่งระหวา่งคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง
และค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ตามงบประมาณอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจาก
การดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สงูเกินความจําเป็น และนําผลที่ได้จากการวิเคราะห์
มาปรับปรุงงบประมาณราย 5 ปี และงบประมาณสําหรับปีถัดไปให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะ
ส่งผลให้การวางแผนการดําเนินงานและบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 มี
ประสทิธิภาพทีด่ียิ่งขึน้ 

การปรับปรุงประสทิธิภาพเคร่ืองกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine) 

กฟผ. มีโครงการปรับปรุงประสทิธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่  1 โดยเปลี่ยนเคร่ือง
กงัหนัก๊าซทัง้ 2 เคร่ืองของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่  1 เป็นรุ่นที่ใช้ Advance Gas Path 
(AGP)  จะดําเนินการโดยบริษัทผู้ผลิต General Electric (GE)  ซึ่งเป็นผู้ รับจ้างติดตัง้อปุกรณ์
และทดสอบประสทิธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 โดยมีกําหนดปรับปรุงเคร่ืองช่วง
ไตรมาสแรกของปี 2559 ซึ่งจะอยู่ภายในช่วงกําหนดการซ่อมบํารุงรักษาประจําปี (Major 
Overhaul) โดยใช้ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 40 วนั 
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ในเบือ้งต้น กฟผ. คาดวา่ประโยชน์ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 จะได้รับจากการปรับปรุง
ประสทิธิภาพในครัง้นีไ้ด้แก่ 

1) ประสทิธิภาพคา่ความร้อน (Heat Rate) ของเคร่ืองกงัหนัก๊าซดีขึน้ประมาณ 2.0% 
2) กําลงัผลติตอ่เคร่ืองกงัหนัก๊าซเพิ่มขึน้ประมาณ 6% 
3) ลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) ประมาณ 16,310 ตนัตอ่ปี 

ทัง้นี ้จากประสทิธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ที่สงูขึน้ กฟผ. คาดว่าชัว่โมงความ
พร้อมจะเพิ่มขึน้เนื่องจากรอบของการซ่อมบํารุงที่เพิ่มจาก 24,000 ชัว่โมงทกุ 3 ปี เป็น 32,000 
ชัว่โมงทุก 4 ปี และประหยดัค่าซ่อมชิน้ส่วนเนื่องจากอายกุารใช้งานของชิน้สว่นจะเพิ่มขึน้จาก 
72,000 ชั่วโมง เป็น 96,000 ชั่วโมง ซึ่งจะทําให้ กฟผ. สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษาตามวาระตลอดอายโุรงไฟฟ้าที่เหลอื 

(2) การควบคุมรักษาประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ให้อยู่ในเกณฑ์การ
วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ 

 เนื่องจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึง่เป็นรายได้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ขึน้อยู่
กับประสิทธิภาพในการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษาของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ซึ่ง
ประกอบด้วยกําลงัผลติ Contracted Available Hours (CAH) ระยะเวลาการหยดุซอ่มตามแผน 
(Planned Outage) ระยะเวลาการหยดุซ่อมนอกแผน (Unplanned Outage) และสว่นลดหรือ
ค่าปรับที่เกิดขึน้ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ไม่มีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้า 
หรือไมส่ามารถปฏิบตัิการให้เป็นไปตามคณุลกัษณะของหนว่ยผลติไฟฟ้าได้  

  ทัง้นี ้ดชันีดงัตอ่ไปนีถ้กูนํามาเป็นตวัวดัผลการดําเนินการของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

 ดัชนีความพร้อม (Availability Factor  “AF”) คือ อตัราส่วนร้อยละของจํานวนชัว่โมง
ในช่วงระยะเวลาใดที่กําหนดไว้ซึ่งหน่วยผลิตหน่วยหนึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้  ทัง้นี ้ไม่ว่า
หนว่ยผลติดงักลา่วจะมีการผลติไฟฟ้าหรือไมก็่ตาม 

 ดัชนีการหยุดซ่อมตามแผน (Planned Outage Factor “POF”) คือ อตัราสว่นร้อยละ
ของจํานวนชั่วโมงในช่วงเวลาใดที่กําหนดไว้ ซึ่งหน่วยผลิตหน่วยหนึ่งต้องหยุดเดินเคร่ือง
ตามแผนการซอ่มบํารุง การหยดุซอ่มตามแผนจะมีการกําหนดไว้ลว่งหน้าเป็นระยะเวลา 5 
ปีเพื่อทําการทดสอบ ตรวจสอบ หรือการหยดุพกัซอ่มระยะยาว โดยการหยดุซอ่มตามแผน
จะเกิดขึน้เพียงครัง้ หรือ 2 ครัง้ตอ่ปี 

 ดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผน (Unplanned Outage Factor “UOF”) ประกอบด้วยดชันี
ดงัตอ่ไปนี ้
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 ดัชนีการหยุดซ่อมเพื่อบ ารุงรักษา (Maintenance Outage Factor “MOF”) คือ 
อตัราสว่นร้อยละของจํานวนชั่วโมงช่วงระยะเวลาใดที่กําหนดไว้ซึ่งหน่วยผลิตหน่วยหนึ่ง
อยูใ่นระหว่างการหยดุเพื่อบํารุงรักษาสามารถเลื่อนออกไปได้มากกว่า 1 ช่วงสปัดาห์ แต่
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ต้องหยุดเดินเคร่ืองหน่วยผลิตดังกล่าวล่วงหน้า
เพื่อท่ีจะมีการหยดุซอ่มตามแผน 

 ดัชนีการหยุดซ่อมฉุกเฉิน (Forced Outage Factor “FOF”) คือ อตัราสว่นร้อยละของ
จํานวนชัว่โมงในช่วงระยะเวลาใดที่กําหนดในกรณีที่หนว่ยผลิต 1 หน่วยจะต้องมีการหยดุ
ซอ่มฉกุเฉิน การหยดุซ่อมนอกแผนเป็นการหยดุซ่อมที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 
ต้องหยดุเดินเคร่ืองหนว่ยผลติดงักลา่วก่อนที่จะสิน้สดุสปัดาห์ถดัไป (เพื่อหยดุซ่อมหรือปิด
เคร่ือง) หรือเกิดขึน้จากความพยายามที่ไม่เป็นผลสําเร็จในการเดินเคร่ืองหน่วยผลิต
ดงักลา่วกลบัสูร่ะบบ (การเร่ิมเดินเคร่ืองที่ล้มเหลว) 

ดัชนีความพร้อม (Availability Factor) และดชันีการหยุดซ่อมจะคํานวณจากหน่วยผลิต
มากกวา่ 1 เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าโดยจะคิดเป็นรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และค่าปัจจยัการหยดุ
เดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าที่เป็นคา่เฉลีย่ทางคณิตศาสตร์ของหนว่ยผลติทัง้หมด หากโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่  1 มีดัชนีความพร้อม (Availability Factor) สงูแสดงว่ามีจํานวนชั่วโมงที่
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสงูในช่วงเวลาที่มีการวดัผล ขณะที่หากมีดัชนีการหยุดซ่อมนอก
แผน (Unplanned Outage Factor) (ซึ่งรวมถึงดัชนีการหยุดซ่อมเพื่อบ ารุงรักษา 
(Maintenance Outage Factor) และดัชนีการหยุดซ่อมฉุกเฉิน (Forced Outage Factor)) 
ตํ่าแสดงว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 มีการซ่อมบํารุงที่ดีและมีความมั่นคงในการ
เดินเคร่ือง โดยปัจจยับง่ชีป้ระสทิธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 สามารถบ่งชีต้าม
ตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 1: ปัจจัยบ่งชีป้ระสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

หน่วย: ร้อยละ 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 
2554 2555 2556 

ดัชนีวดัผลการด าเนินการ    
 ดัชนีความพร้อม (AF) 93.48 96.37 91.83 
 ดัชนีการหยดุซ่อมตามแผน (POF) 5.31 1.57 7.35 
 ดัชนีการหยดุซ่อมนอกแผน (MOF+ FOF) 1.20 2.06 0.81 

- ดัชนีการหยดุซ่อมเพื่อบ ารุงรักษา 
(MOF) 

0.64 1.93 0.10 

- ดัชนีการหยดุซ่อมฉุกเฉิน (FOF) 0.56 0.12 0.71 
ที่มา: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หมายเหต:ุ ค่าดัชนีในตารางข้างต้น คือตัวชีว้ัดผลการดําเนินการของ โรงไฟฟ้าพระนคร

เหนือ ชุดที่ 1 เทา่นัน้ ซึง่ไมไ่ด้บง่บอกถึงรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ที่เป็นจํานวน
เงินในอดีต 

 ทัง้นี ้จะเห็นได้ว่าดัชนีความพร้อม (Availability Factor) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 
1 อยู่ในระดบัสงูมาโดยตลอด อีกทัง้ยงัมีดัชนีการหยุดซ่อมตามแผน (Planned Outage 

Factor) และดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผน (Unplanned Outage Factor) ที่ตํ่า เนื่องจาก
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 มีมาตรการในการลดจํานวนการหยุดเดินเคร่ืองเพื่อซ่อม
บํารุงนอกแผน และลดระยะเวลาการซ่อมบํารุงรักษาให้สัน้ที่สดุ โดยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 จะมีการกําหนดแผนการตรวจซอ่มบํารุงรักษาไว้ลว่งหน้าและกําหนดระยะเวลาการซอ่ม
บํารุงตามแผนในแต่ละปีให้สอดคล้องกับข้อกําหนดในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย 

ทัง้นี ้ หากเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่  1 ด้วยดัชนีความ
พร้อมกับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมของ กฟผ. ในประเทศไทยที่มีกําลงัการผลิตไฟฟ้า
ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่  1 เช่น โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้า IPP1 และ
เปรียบเทียบกับดัชนีความพร้อมเฉลี่ยของโรงไฟฟ้าในอเมริกาเหนือ ซึ่งจัดทําโดย  North 
American Electricity Reliability Corporation (NERC) ที่เป็นองค์กรอิสระซึ่งทําหน้าที่กํากบั
ดแูลเพื่อให้ความมัน่ใจว่าระบบไฟฟ้าของอเมริกาเหนือมีความมัน่คงจะเห็นว่า  โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่  1 มีค่าดัชนีความพร้อมสูงกว่าโรงไฟฟ้า IPP1 และ NERC มาโดยตลอด
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554-2556 และมีค่าดัชนีความพร้อมสงูกว่าค่าดัชนีความพร้อมเป้าหมายที่
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 วางแผนไว้ ทัง้นี  ้ในปี 2556 ค่าดัชนีความพร้อมของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ลดลงเนื่องจากเป็นช่วงการหยดุซอ่มบํารุงตามแผนขนาดเลก็ 
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(Minor Inspection) ทําให้ดชันีการหยุดซ่อมตามแผนสงูขึน้จากร้อยละ  1.57 ในปี 2555 เป็น
ร้อยละ 7.35 ในปี 2556 สง่ผลให้คา่ดัชนีความพร้อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 อยู่
ที่ร้อยละ 91.83 โดยยังคงสงูกว่าดัชนีค่าความพร้อมของโรงไฟฟ้า IPP1 และ NERC ที่ร้อย
ละ 86.27 และร้อยละ 88.70 ตามลาํดบั แตต่ํ่ากวา่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ที่ไม่มีการหยดุซ่อมตาม
แผนทําให้ค่าดัชนีความพร้อมอยูท่ี่ร้อยละ 99.10 

สาํหรับดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผนของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 อยู่ที่ร้อยละ 1.20, 
2.06 และ 0.81 ในปี 2554, 2555 และ 2556 ตามลําดบั โดยในปี 2554 โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่  1 มีความจําเป็นต้องหยดุเดินเคร่ืองนอกแผน (Reserved Shutdown) เนื่องจาก
เกิดเหตกุารณ์ขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ (Gas Shortage) ในขณะที่ปี 2555 โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือชุดที่ 1 มีการหยดุเดินเคร่ืองเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณุภาพก๊าซธรรมชาติและการ
หยุดเดินเคร่ืองนอกแผน (Reserved Shutdown) จากการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ  (Gas 
Shortage) ซึง่เหตกุารณ์ดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่ดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผนหรือรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย  

โดยเหตกุารณ์หยดุซ่อมนอกแผนหลกัที่จะกระทบต่อดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผนหรือรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย ในปี 2554 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  ได้แก่ เหตกุารณ์ที่ทําให้การ
เดินเคร่ืองของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ (Gas Turbine Generator) และ เคร่ืองผลิตไอนํา้
จากพลงังานความร้อน (Heat Recovery Stream Generator ) มีการสะดดุ สง่ผลให้โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่  1 มีความจําเป็นต้องหยดุเดินเคร่ืองนอกแผน เพื่อตรวจสอบการทํางาน
และแก้ไขเหตกุารณ์ดงักลา่ว และเหตกุารณ์ปลดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ (Gas Turbine 

Generator) เพื่อทําการแก้ไขระบบหล่อลื่นหลกั (Main Lube Oil Pump) ในขณะที่ปี 2555 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1.มีเหตุการณ์การหยุดซ่อมบํารุงนอกแผนหลกั ได้แก่ การ
ตรวจสอบวาล์วนิรภยั (Safety Valve) ของหม้อนํา้เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย และในปี 2556 มี
เหตุการณ์การหยุดซ่อมบํารุงนอกแผนหลกั จากการหยุดเดินเคร่ืองที่เกิดจากระบบป๊ัมนํา้มี
ปัญหา (circulating water pump trip) และการซ่อมแซมรอยแตกที่บริเวณจุดเช่ือมที่ท่อไอนํา้ 
(Hot Reheat Line) 

ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 มีแผนการดําเนินงานเพื่อลดการหยดุซ่อมนอกแผนโดย
ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในหลายส่วนโดยเฉพาะการกําหนดแผนงานการเดินเคร่ืองและ
บํารุงรักษาตามแนวทางของโรงไฟฟ้าต้นแบบและแผนพฒันาระบบบริหารด้านการผลิตและ
บํารุงรักษาตามแผนปฏิบัติการของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่  1 ปี  2558 โดยนํา
กระบวนการการปรับปรุงผลิตภณัฑ์และกระบวนการทํางานมาปรับใช้และมีการเตรียมอะไหล่
สํารองเพื่อลดระยะเวลาในการซ่อมบํารุง เช่น โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่  1 ได้จัดซือ้ป๊ัม
สาํรองเพื่อลดเวลาในการซอ่มบํารุงรักษา 
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อนึ่ง การหยุดเดินเคร่ืองนอกแผน (Reserve shutdown) ในปี 2554 และปี 2555 จาก
เหตกุารณ์ gas shortage นัน้ จะไม่กระทบต่อกองทุนรวมฯ เนื่องจาก ภายใต้สัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หากปรากฏเหตุการณ์ว่า กฟผ. ไม่สามารถจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงสําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 กฟผ. ตกลงที่จะชําระ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ ในช่วงระยะเวลาดงักลา่วเท่ากับค่าเฉลี่ยของ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ข้างต้น โดยช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่วไมน่บัรวมระยะเวลาซึง่มีการซอ่มแซม หรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่  1 ตามแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่กําหนดไว้ใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

แผนภาพที่ 4: แผนภมิูเปรียบเทียบดัชนีค่าความพร้อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 และ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของ กฟผ.ในประเทศไทย และดัชนีความพร้อมเฉลี่ยของโรงไฟฟ้า
ในอเมริกาเหนือ 
หนว่ย: ร้อยละ 

 

นอกจากนีป้ระสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่  1 สามารถวดัได้จากค่าความร้อน
ต่อหน่วยผลิตโดยค่าความร้อนของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่  1 อยู่ในระดับดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของ กฟผ. ในประเทศไทยที่มีกําลังการผลิต
ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่  1 เช่น โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้า IPP1 และมี
คา่ความร้อนระดบัดีกวา่แผนการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่  1 มีประสิทธิภาพสูงในการเผาไหม้เชือ้เพลิง โดยใน
ปี  2556 ค่าความร้อนของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่  1 โรงไฟฟ้าพระนครใต้และ
โรงไฟฟ้า IPP1 อยูท่ี่ 7,306, 7,259 และ 7,405 กิโลจลูตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมงตามลาํดบั 
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แผนภาพที่ 5: แผนภมิูเปรียบเทียบดชันีค่าความร้อนของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของ กฟผ.ในประเทศไทยเม่ือเทียบกับเป้าที่วางแผนไว้ 
หนว่ย: กิโลจลูตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง 

 
(3) การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่  1 มีระบบการจดัการผลการปฏิบตัิงานของบคุลากร โดยนําผล
การประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึน้กับ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่  1 จากการปฏิบตัิงานของ
บคุลากรในปีที่ผ่านมา มาเป็นส่วนในการพิจารณาโอกาสเชิงกลยทุธ์และจดัทําแผนปฏิบตัิการ
ผา่นการประเมินโดยผู้บริหารเพื่อพิจารณาผลได้ผลเสีย โดยใช้วิธีการสนบัสนนุพนกังานร่วมกบั
การสร้างความผกูพนั เพื่อให้พนกังาน สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้าง
บุคลากรรุ่นใหม่ ดังนัน้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่  1 จึงมีกรอบยุทธศาสตร์สําหรับแผน
อตัรากําลงัคนลว่งหน้า 10 ปีระหวา่งปี 2558-2567 ในการสร้างบคุลากรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนการ
บคุลากรที่จะเกษียณอายเุพื่อให้มีจํานวนบคุลากรที่มีคุณภาพและเพียงพอกับการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่  1 อีกทัง้ยงัจดัให้มีการสมัมนาและฝึกอบรมให้แก่พนกังาน
อยา่งเป็นระบบ โดยเฉพาะด้านการเดินเคร่ืองบํารุงรักษา และด้านบริหารจัดการอยา่งสมํ่าเสมอ 
เพื่อให้บคุลากรมีความรู้ความชํานาญ และเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนํามาใช้ในการบริหาร
จัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่  1 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการจัดทํา
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของทกุตําแหนง่งาน ตลอดจนมีการสบัเปลีย่นหมนุเวียนและ
โอนย้ายผู้ ปฎิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และทักษะในการทํางานของบุคลากรให้มีความ
หลากหลาย ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่  1 มีการดําเนินการประเมินผลการปฎิบตัิงาน
ของพนักงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยใช้ตัวชีว้ัดความสําเร็จ 
(KPI: Key Performance Index) ประเมินโดยผู้บงัคบับญัชาปีละ 2 ครัง้ และมีการประเมิน
สมรรถนะความสามารถ (Competency) ที่ได้มีการกําหนดไว้ในแตล่ะตําแหนง่งานมาเป็นตวัตัง้
ในการประเมินพนกังาน  รวมทัง้มีการจดัทําแผนพฒันาบคุลากร ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลกั
คือ 1. แผนอตัรากําลงัคน 10 ปี 2. แผนพฒันาบุคลากรซึ่งจํานวนบุคลากรตามกลุ่มเป้าหมาย
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ต้องได้รับการพัฒนา โดยวัดความสามารถในการดําเนินการได้ตามแผนพัฒนาบุคลากร
กลุม่เป้าหมายตามทิศทางและยทุธศาสตร์ของสายงาน ได้ไม่น้อยกว่า 80%  และกําหนด Man-
day การฝึกอบรมเฉลี่ยได้ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน กฟผ. คือ 7 man-day รวมทัง้มีการวดัผลลพัธ์
การพฒันาบคุลากรด้านการเรียนรู้ (Learning) โดยการใช้แบบทดสอบ (Post Test) และ 3. แผน
สร้างความผกูพนับคุลากรโดยจะมีการวดัผลลพัธ์จากแบบประเมินความผกูพนั 

(4) การบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีการติดตามและประเมินในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านพลงังานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โดยที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 นําระบบการบริหารความ
เสี่ ยงและการควบคุมภายในของ กฟผ.  มาบังคับใ ช้ตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิงาน ทํางานด้วยความปลอดภยั อยู่
ร่วมกบัสงัคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสขุ อีกทัง้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 
ยงัจดัให้มีการแต่งตัง้คณะทํางานเพื่อดแูลตรวจสอบคณุภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องในด้าน คุณภาพอากาศ ระดบัเสียงในบรรยากาศ และคุณภาพนํา้ทิง้ ให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานจากการดําเนินงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดตัง้แต่อดีต จนถึง
ปัจจบุนั สง่ผลให้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับการรับรองมาตรฐาน เกียรติบตัร และ
รางวลัตา่งๆ ดงันี ้

ปี เกียรติบตัร องค์กรที่จัด 

2553 โครงการธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม กระทรวงอตุสาหกรรม 

2554 

การอนรัุกษ์และเฝ้าระวงัลุม่แมน่ํา้
เจ้าพระยาตอนลา่ง "ระดบัดีเดน่" 

กรมสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม 
ร่วมกบั สาํนกังานสิง่แวดล้อม ภาคที่ 6 
(นนทบรีุ) 

EIA Monitoring Awards 2011 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

2555 

การรับรองระบบการจดัการ สิง่แวดล้อม 
ตามมาตรฐานเลขที่  มอก.14001-2548 

สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(สรอ.) 

การรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยั
และความปลอดภยัตามมาตรฐาน มอก.
18001-2542 

สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(สรอ.) 

CSR-DIW Award ประจําปี 2555 กระทรวงอตุสาหกรรม 

อตุสาหกรรมสเีขยีว ระดบัท่ี 3 กระทรวงอตุสาหกรรม 
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ปี เกียรติบตัร องค์กรที่จัด 

2556 

องค์กรนาํร่องต้นแบบท่ีมีการจดัทํา
คาร์บอนฟตุพริน้ท์  

องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) และ สาํนกังาน
พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Zero accident  ประกาศเกียรตคิณุ
ระดบัต้น โครงการรณรงค์ลดอบุตัิเหตุ
จากการทํางานให้เป็นศนูย์ ประจําปี 
2556  

กระทรวงแรงงาน 

การรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยั
และความปลอดภยัตามมาตรฐาน มอก.
18001-2554 

สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(สรอ.) 

CSR-DIW Continuous Award ประจําปี 
2556 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

2557 Zero accident  ประกาศเกียรตคิณุ
ระดบัต้น โครงการรณรงค์ลดอบุตัิเหตุ
จากการทํางานให้เป็นศนูย์ ประจําปี 
2557  

กระทรวงแรงงาน 

รางวลัสถานประกอบการดเีดน่
ระดบัประเทศ 

กระทรวงแรงงาน 

2.4 บทวิเคราะห์ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตหาก
กองทุนรวมฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับรายได้ในอนาคตดังกล่าวทัง้จ านวน โดยเปรียบเทียบสิทธิ
ได้เสียทางทรัพย์สินของผู้ถอืหน่วยลงทุนกับสิทธิของเจ้าหนี ้หรือผู้มีสิทธิอื่นในรายได้ในอนาคต 

ข้อเท็จจริง 

ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะเข้าทําระหว่าง กฟผ  .ในฐานะผู้ ให้ลงทุนและ
กองทุนรวมฯ ในฐานะผู้ เข้าลงทนุนัน้ กองทุนรวมฯ จะเป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคต
ดงักล่าวตัง้แต่วันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จจนถึงวนัที่สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่ายสิน้สดุลง เนื่องจากการเข้าลงทุนภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย เป็นการเข้า
ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตของกองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
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บทวิเคราะห์ทางกฎหมาย 

ในทางกฎหมาย การเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตที่ กองทุนรวมฯ จะได้รับจากการประกอบ
กิจการของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 จาก กฟผ. ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่ายอยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมายไทยอนัมีข้อจํากดับางประการ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสําคญั
ตอ่การใช้สทิธิของกองทุนรวมฯ ในการบงัคบัตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และการ
เข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กลา่วคือ เนื่องจากการเข้าลงทนุนีเ้ป็นการลงทนุในรายได้ค่าความพร้อม
จ่ายที่ยังไม่ได้เกิดขึน้ และไม่สามารถกําหนดจํานวนรายได้ดงักล่าวให้เป็นที่แน่นอนได้ ณ เวลาที่มีการเข้าทํา
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ฉะนัน้ การใช้สิทธิของกองทุนรวมฯ ภายใต้สญัญาการเข้า
ลงทนุนี ้จึงอาจถกูโต้แย้งได้วา่กองทุนรวมฯ ในฐานะผู้ เข้าลงทนุไม่มีสิทธิได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจนกว่า
รายได้ดงักล่าวจะเกิดขึน้จริง ดงันัน้ ในกรณีที่มีการโต้แย้งสิทธิของกองทุนรวมฯ ในสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายก่อนที่จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและส่งมอบให้กองทุนรวมฯ สิทธิของ
กองทุนรวมฯ ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนัท่ีจะเรียกร้องเอาจาก กฟผ. นัน้มี
สิทธิเท่ากนักบัสิทธิของเจ้าหนีไ้ม่มีประกันรายอื่น และมีสิทธิน้อยกว่าผู้มีบริุมสิทธิและสิทธิยึดหน่วงตามกฎหมาย 
(ถ้ามี)  

อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่มีการโต้แย้งสทิธิของกองทุนรวมฯ ในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามสัญญาการเข้าลงทุน

ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และปรากฏวา่เจ้าหนีข้อง กฟผ. นัน้ประสบความสาํเร็จ ด้วยเหตทุี่กองทุนรวมฯ มี
สทิธิเทา่กนักบัเจ้าหนีไ้มม่ีประกนั และไมม่ีสทิธิดีไปกวา่เจ้าหนีม้ีประกนั จึงอาจทําให้กองทุนรวมฯ ไม่ได้รับรายได้
ค่าความพร้อมจ่ายตามเง่ือนไขของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น 
ซึง่เป็นแหลง่รายได้เดียวของกองทุนรวมฯ อนัอาจทําให้เกิดผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของกองทุนรวมฯ และ
ตอ่สทิธิของผู้ถอืหน่วยลงทุนในการได้รับผลตอบแทนการลงทนุ หรือเงินปันผลจากกองทุนรวมฯ ด้วย อย่างไรก็
ตาม ในกรณีดงักลา่ว กองทุนรวมฯ จะต้องไปดําเนินการฟ้องร้อง กฟผ. ตอ่ศาลเพื่อบงัคบัสิทธิของกองทุนรวมฯ 
ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึน้ต่อกองทุนรวมฯ จาก
การท่ีกองทุนรวมฯ ได้ชําระเงินคา่เข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่ายไปแล้วเต็มจํานวน 

ทัง้นี ้ณ วนัที่จดทะเบียนจดัตัง้กองทุนรวมฯ และวนัที่จะเข้าทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย กฟผ. ไมม่ีการเอาทรัพย์สนิของ กฟผ. ไปเป็นหลกัประกนั และไมม่ีการคํา้ประกนัในหนี ้แต ่กฟผ. มีเจ้าหนีไ้ม่
มีประกนั อาทิ เจ้าหนีต้ามสญัญาเงินกู้ที่ไมม่ีหลกัประกนั ผู้ ถือพนัธบตัรของ กฟผ. และเจ้าหนีท้างการค้าอื่นๆ ทัง้นี ้
กองทุนรวมฯ มีสทิธิในลาํดบัเดียวกบัเจ้าหนีไ้มม่ีประกนัดงักลา่วของ กฟผ. 

2.5 ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกบัการจัดตัง้กองทุนรวมฯ – ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท าสัญญาการเข้า
ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจะเข้าข่ายต้องปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2556 หรือไม่ 

กฟผ. ได้ขอให้บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากัด (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) ให้ความเห็นทางกฎหมาย
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เก่ียวกบัการจดัตัง้กองทุนรวมฯ ในประเด็นเก่ียวกบัการเข้าทําสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
จะเข้าขา่ยต้องปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2556 หรือไม ่

ที่ปรึกษากฎหมายได้พิจารณาเนือ้หาของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และกฎหมายที่
เก่ียวข้องแล้ว และได้ให้ความเห็นในประเด็นดงักลา่วข้างต้นตอ่ กฟผ. ดงันี ้

ในประเด็นนี ้ที่ปรึกษากฎหมายเห็นว่าการที่ กฟผ. และกองทุนรวมฯ เข้าลงทุนในสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2556 ทัง้นี ้เนื่องจากการที่จะ
พิจารณาว่าการร่วมลงทนุใดเป็นการร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชนในกิจการของรัฐตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 
2556 จะต้องเป็นกรณีที่เอกชนเข้าร่วมลงทุนกบัรัฐในโครงการของรัฐ กลา่วคือ เป็นการร่วมลงทนุระหว่างรัฐและ
เอกชนในกิจการของรัฐซึง่มีวงเงิน หรือทรัพย์สนิตัง้แต ่1,000 ล้านบาทขึน้ไป แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีนี ้เมื่อพิจารณา
เนือ้หาของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย แล้วเห็นได้วา่ กฟผ. ได้ทําความตกลงกบักองทุน
รวมฯ โดยมีวตัถปุระสงค์ในการจดัหาเงินให้กบั กฟผ. ในรูปแบบท่ี กองทุนรวมฯ เป็นเพียงผู้จดัหาเงินให้แก่ กฟผ. 
และในการจดัหาเงินนัน้ กองทุนรวมฯ ไมม่ีกรรมสทิธ์ิ หรือสทิธิครอบครองในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 แต่
มีเพียงสิทธิในการได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 โดย กฟผ. ทัง้นี ้ตามจํานวนและระยะเวลาที่มีการตกลงกนัไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่าย ดงันัน้ การเข้าทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในลกัษณะเช่นว่านี ้จึง
ไมใ่ช่การร่วมลงทนุระหวา่งรัฐและเอกชนตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2556  

โดยความเห็นและเหตผุลสนบัสนนุทางกฎหมายที่กลา่วมาข้างต้นของที่ปรึกษากฎหมายนัน้มีลกัษณะสอดคล้อง
กบัความเห็นของ สคก. ในบนัทกึ สคก. เร่ืองเสร็จที่ 385/2553 เร่ืองการจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานไทยที่ได้
เคยให้ความเห็นว่ารูปแบบของสญัญาที่มีการขอหารือนัน้ (ซึ่งมีเนือ้หาของสญัญาในลกัษณะเดียวกนักับสัญญา

การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย) ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2535 โดยแม้
ปรากฏตอ่มาภายหลงัการให้ความเห็นของ สคก. วา่มีการประกาศ พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2556 เพื่อใช้บงัคบัแทน 
พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2535 แล้วก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ ปรึกษากฎหมายเห็นว่าหลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณาว่าโครงการใดจะเข้าข่ายต้องปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2556 มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาที่ไม่
แตกต่างไปจากหลกัเกณฑ์ของ พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2535 ในสาระสําคญั ดงันัน้ ที่ปรึกษากฎหมาย จึงเห็นว่า
ความเห็นของ สคก. ในบนัทึก สคก. เร่ืองเสร็จที่ 385/2553 เร่ืองการจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานไทย 
สามารถนํามาใช้เป็นเหตุผลอ้างอิงและข้อสนบัสนุนสําหรับการพิจารณาว่าการเข้าท าสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย ไมเ่ข้าขา่ยต้องปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2556 ได้ 

3. ข้อมูลทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน 

3.1 ชื่อ ที่ตัง้ ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ประเภท และ
รายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน 
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3.1.1 ความเป็นมา 

กองทุนรวมฯ จะเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานกองแรกที่เข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ
โรงไฟฟ้าที่รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารจดัการทรัพย์สนิ และมีการจําหนา่ยหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไปซึง่เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถลงทนุในรายได้ค่าความพร้อม
จ่ายที่จะเกิดขึน้จากการบริหารดําเนินงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตามสัญญาการเข้าลงทุน

ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดย กฟผ. จะยงัคงความเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ในสญัญาข้างต้น โดย กฟผ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จดัตัง้ขึน้ตาม 
พ.ร.บ. กฟผ. จะเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวมฯ โดยจะถือหน่วยลงทุนจํานวนร้อยละ 
25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหนา่ยแล้วทัง้หมด ณ เวลาที่มีการเสนอขายครัง้แรกเสร็จสิน้ และจะถือ
หน่วยลงทุนจํานวนดงักลา่วไว้ไมน้่อยกวา่ 5 ปี นบัจากวนัท่ีกองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ ทัง้นี ้บริษัท
จัดการจะบริหารจดัการกองทุนรวมฯ โดยมีหน้าที่หลกัในการติดตามและตรวจสอบ กฟผ. ในการบริหาร
จดัการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เพื่อสร้างรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ให้มัน่คงและมีความผนัผวนตํ่าในระยะยาว เพื่อให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนใน
อตัราที่มัน่คงอยา่งสมํ่าเสมอ 

กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลงังาน โดย กฟผ. มีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. เป็นเจ้าของและ
เดินเคร่ืองเอง ซึ่งตัง้อยู่ในทกุภมูิภาคของประเทศ โดย ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 กฟผ. มีโรงไฟฟ้า
รวมทัง้สิน้จํานวน 41 แห่ง ซึ่งมีกําลงัผลิตรวมทัง้สิน้ 15,482 เมกะวตัต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าหลาย
ประเภท เช่น โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 3 แหง่ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 6 แห่งซึ่งรวมถึง โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นต้น 

วตัถปุระสงค์ของกองทุนรวมฯ คือ การลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน โดยนโยบายการลงทนุของ
กองทุนรวมฯ ในเบือ้งต้นคือ รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ที่
กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทนุจาก กฟผ. ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดย
กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทนุเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี และในระหว่างการเข้าลงทนุดงักลา่วนัน้ กฟผ. 
จะเป็นผู้บริหารโรงไฟฟ้านีต้ามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้องและสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.8.1 “สรุปสาระส าคญัของ
สญัญาการเข้าลงทนุในรายไดค่้าความพร้อมจ่าย” 

ทัง้นี ้สาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กฟผ. มีรายได้คา่ความพร้อมจ่าย  AP1 (หลงั
หกัค่าปรับและส่วนลดสําหรับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย) จากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เป็น
จํานวน 2,420.16  ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 (หลงัหกัค่าปรับและสว่นลดสําหรับ
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย) ทัง้หมด (สดัสว่นร้อยละ 100)  ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

การระดมทนุผา่นกองทุนรวมฯ ของ กฟผ. ไมเ่ข้าลกัษณะการประกอบกิจการที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 แหง่ประมวลรัษฎากร ตามมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 10 มีนาคม 2558 
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3.1.2 รายละเอียดของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

(1) ข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

แผนภาพที่ 6: แผนภาพโครงสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในปัจจุบัน 
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ข้อมูลทั่วไป โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับก๊าซธรรมชาติจากโครงการทอ่ก๊าซ
ธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครใต้/เหนือของ ปตท. โดย ในปัจจุบนั 
ปตท. เป็นผู้ขายและจดัสง่ก๊าซธรรมชาติให้กบัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่  1 ตามหนังสือจาก ปตท. ที่ 71032000/300/2552 ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เร่ือง การเร่ิมจ่ายก๊าซธรรมชาติสําหรับโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ พร้อมสิง่ที่สง่มาด้วยเร่ือง ราคาก๊าซธรรมชาติ การปรับราคา
ก๊าซธรรมชาติ และเง่ือนไขการชําระเงิน สาํหรับการใช้ก๊าซธรรมชาติในการ
ดําเนินกิจการของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ไปจนกว่าการ
เจรจาจัดทําสัญญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติสําหรับโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 โดย กฟผ. ได้มีหนงัสอืตอบรับราคาก๊าซธรรมชาติ การปรับ
ราคาก๊าซธรรมชาติ และเง่ือนไขการชําระเงิน ที่ ปตท. เสนอสําหรับ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ลงวนัที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยให้
เง่ือนไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ กฟผ. เร่ิมรับก๊าซธรรมชาติ
สาํหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

เนื่องจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เป็นทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การ
ดําเนินงานของ กฟผ. ดังนัน้ กฟผ. จะเป็นผู้บริหารงานเดินเคร่ืองและ
บํารุงรักษาให้กับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 โดย กฟผ. มีการทํา
ประกันภัยทรัพย์สินเสียหายให้กับโรงไฟฟ้าทัง้หมดของ กฟผ. ซึ่ง
ครอบคลมุถึงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้ในกรณีที่มีความเสยีหายเกิดขึน้กบัโรงไฟฟ้า 

กฟผ. ได้มีการจดัทําสญัญาการให้บริการตลอดจนการจัดหาอะไหล่และ
ชิน้สว่นระยะยาว (Long Term Parts Agreement หรือ “สญัญา LTPA”) 
เพื่อใช้ในการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1  กับ GE 
Energy Parts International LLC และ General Electric International 
Operations Company, Inc. ซึ่งเป็นผู้ผลิต Gas Turbine Generator  

ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทัง้ 2 เคร่ือง ทัง้นี ้สัญญา LTPA มี
อายุ 7 ปี โดยจะมีการต่ออายุสัญญา LTPA ทกุๆ 7 ปี หลงัจากสัญญา 

LTPA หมดอายลุงในปี พ.ศ. 2561 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีกําลงัผลติติดตัง้ดงันี ้

ไฟฟ้า (เมกะวตัต์) 72340 

ไอนํา้ (ตนัตอ่ชัว่โมง) ไมม่ี 

ปัจจบุนัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีทรัพย์สินหลกัที่ใช้ในการผลิต
และประกอบธุรกิจของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ดงันี ้
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ที่ดิน 56 ไร่ 3 งาน  

48 ตารางวา 

อาคาร 15 หลงั 

เคร่ืองกําเนดิไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 

(Gas Turbine Generator: GTG) 

2 เคร่ือง 

เคร่ืองผลติไอนํา้จากพลงัความร้อน 

(Heat Recovery Steam Generator: HRSG) 

2 เคร่ือง 

เคร่ืองกําเนดิไฟฟ้ากงัหนัไอนํา้  

(Steam Turbine Generator: STG) 

1 เคร่ือง 

 
ที่ตัง้  53 หมู่ 2 ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตําบล บางกรวย อําเภอ บางกรวย 

จงัหวดั นนทบรีุ 11130 

มูลค่าของทรัพย์สนิ
ตามบัญช ี

 11,338.04 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  

ที่มา: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน  
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(2) ระบบการผลิตไฟฟ้า การจัดส่งไฟฟ้า และวัตถุดิบในการผลิตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

(ก) ระบบการผลติไฟฟ้า 

ระบบการผลติของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นระบบพลงัความร้อนร่วม (Combined 
Cycle) คือการนําระบบของหน่วยผลิตไฟฟ้า 2 ชนิดมาทํางานร่วมกัน ได้แก่ Gas Turbine 

Generator (GTG) และ Steam Turbine Generator (STG) โดยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่  1 ใช้ Gas Turbine Generator  ของ GE Energy Parts International LLC และ General 
Electric International Operations Company, Inc. รุ่น PG9351 (FA) และSteam Turbine 

Generator ของบริษัท Hitachi รุ่น TCDF REHEAT Condensing 

ขัน้ตอนการผลิตไฟฟ้าระบบพลงัความร้อนร่วมเร่ิมจาก Gas Turbine Generator โดยการนํา
อากาศอดัรวมกบัเชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติจนเกิดการจดุระเบิดและเผาไหม้ขึน้ภายในห้องเผาไหม้
ของ Gas Turbine Generator โดยกระบวนการเผาไหม้นีจ้ะทําให้เกิดก๊าซร้อนท่ีมีแรงดนัไปหมนุ 
Gas Turbine และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าจนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า สว่นก๊าซร้อนซึง่ยงัคงมีพลงัความ
ร้อนเหลืออยู่จะถูกส่งไปใช้ในเคร่ืองผลิตไอนํา้จากพลงัความร้อน (Heat Recovery Steam 

Generator “HRSG”) เพื่อผลิตไอนํา้แรงดนัสงูเพื่อสง่ไปผลิตพลงังานไฟฟ้าที่ Steam Tubine 
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Generator โดยไอนํา้จะทําหน้าที่หมุน Steam Turbine และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าจนเกิดเป็น
กระแสไฟฟ้า 

ไอนํา้ที่ผ่านการใช้งานแล้วใน Steam Turbine Generator จะถูกแปรสภาพเป็นนํา้เพื่อนํา
กลบัไปใช้ในขบวนการผลติไอนํา้อีกครัง้หนึ่ง โดยจะผ่านไอนํา้เข้าเคร่ืองควบแน่นซึ่งจะใช้นํา้ดิบ
จากแมน่ํา้เจ้าพระยาเป็นตวัหลอ่เย็น นํา้ร้อนจากเคร่ืองควบแนน่หรือนํา้หลอ่เย็นจะถกูทําให้เย็น
ลงโดยผ่านหอคอยหลอ่เย็นแบบปิด (Closed Cycle Cooling Tower) เมื่อนํา้ตกจากหอคอย
หลอ่เย็นจะถกูลมจากพดัลมในหอคอยหลอ่เย็นชว่ยเป่าระบายความร้อนในนํา้ออก อณุหภมูิของ
นํา้หลอ่เย็นท่ีผา่นเคร่ืองควบแนน่แล้วจะมอีณุหภมูิเพิ่มสงูขึน้จากอณุหภมูินํา้เข้าไมเ่กิน 10 องศา
เซลเซียส และเมื่อผา่นเข้าหอคอยหลอ่เย็นแล้ว อณุหภมูินํา้จะลดลงมาใกล้เคียงกบัอณุหภมูินํา้
เข้าโดยแตกต่างกนัไม่เกิน 3 องศาเซลเซียส จากนัน้นํา้จะถกูปลอ่ย (Blowdown) ลงคลอง
ระบายนํา้ก่อนปล่อยลงสู่แม่นํา้เจ้าพระยา ซึ่งอุณหภูมิจะลดลงอีกจนทําให้อุณหภูมินํา้ที่จุด
ปลอ่ยลงสูแ่มน่ํา้เจ้าพระยาตา่งกบัอณุหภมูินํา้ในแมน่ํา้เจ้าพระยาไมเ่กิน 2 องศาเซลเซียส 

สว่นไอเสียจากการเผาไหม้เชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติ  จะถกูควบคุมไม่ให้มีปริมาณออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) สงูเกินกวา่คา่มาตรฐานท่ีกําหนดไว้และจะถกูระบายออกทางปลอ่งของเคร่ือง
ผลติไอนํา้จากพลงัความร้อน (Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) 

แผนภาพที่ 7: กระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยทั่วไปแบบพลังความร้อนร่วม 

 
ที่มา: รายงานการศึกษาแนวทางการจั ดตั ้งกอง ทุนรวมโครงส ร้างพื ้นฐาน 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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(ข) ระบบการจดัสง่ไฟฟ้า 

กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 จะถกูสง่ตามสายสง่ของระบบสง่
ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปยงัระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลางที่สถานีจําหน่าย
ไฟฟ้าย่อย (Substation) ซึ่งเป็นจุดที่มีการเช่ือมต่อของสายส่งกระแสไฟฟ้า เพื่อที่จะสง่ต่อไป
ตามสายสง่กระแสไฟฟ้าเพื่อจําหนา่ยเข้าสูร่ะบบกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. ตอ่ไป 

(ค) วตัถดุิบที่ใช้ในการผลติ 

วตัถดุิบที่ใช้ในการผลติไฟฟ้าคือเชือ้เพลงิจากก๊าซธรรมชาติ นอกจากนีย้งัมีวตัถดุิบอื่นๆ เช่น นํา้ 
และสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคณุภาพนํา้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ก๊าซธรรมชาติ 

ในปัจจุบนั โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงเพียงชนิดเดียว มี
ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิในอตัราสงูสดุ ประมาณ 135 ล้านลกูบาศก์
ฟุตต่อวนั ซึ่งรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ฝ่ังตะวนัตก) จาก 
ปตท. โดยสง่ผ่านทางท่อสง่ก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ ซึ่งเช่ือมต่อจาก
ท่อสง่ก๊าซธรรมชาติราชบรีุ-วงัน้อย (ท่อประธาน) ที่ Block Valve RA6 อําเภอไทรน้อย จงัหวดั
นนทบรีุ ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 30 นิว้ โดยวางขนานไปตามแนวสายสง่ไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ 
และถนนหลวง จากอําเภอไทรน้อยถึงโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร และ
เช่ือมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ที่บริเวณ KP.0 + 050 
ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 24 นิว้ วางขนานไปตามทางรถไฟสายใต้ จากสถานีควบคมุและวดั
ปริมาณก๊าซศาลาธรรมสพน์ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ระยะทางประมาณ 20 
กิโลเมตร4 

น ้า 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ใช้นํา้ดิบจากแม่นํา้เจ้าพระยาเพื่อเป็นตวัระบายความร้อนที่
หอคอยหล่อเย็นและสําหรับใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ภายในโครงการ อนัได้แก่ นํา้ใช้เพื่อการอปุโภค
และบริโภค นํา้ใช้ในการล้างเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ และนํา้ใช้ในกระบวนการผลิตนํา้
บริสทุธ์ิ (Demineralization Plant) เพื่อนําไปใช้เป็นนํา้เติม (Makeup Water) สาํหรับเคร่ืองผลิต
ไอนํา้จากพลงัความร้อน (Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) โดยจุดสบูนํา้ดิบของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะเป็นจุดสบูนํา้ดิบของโรงไฟฟ้าเดิมซึ่งเป็นการติดตัง้ท่อสบู

                                                   
4 ท่ีมา: รายงานการศกึษาแนวทางการจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
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นํา้ภายในโรงสบูนํา้ที่ระดบัความลกึประมาณ 4.5 เมตรจากพืน้ท้องนํา้ และมีตะแกรงกัน้สตัว์นํา้
และสตัว์นํา้วยัออ่น 2 ขนาด ได้แก่ ขนาดตา 2 เซนติเมตร และ 5 เซนติเมตร และในกรณีที่แม่นํา้
เจ้าพระยามีสภาพเป็นนํา้กร่อยในช่วงฤดูแล้ง โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1  จะใช้
นํา้ประปาจากการประปานครหลวง (กปน.) เป็นแหลง่นํา้สํารองสําหรับการผลิตไฟฟ้าและการ
อปุโภคและบริโภคภายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ใช้นํา้ดิบจากแม่นํา้เจ้าพระยาเป็นหลกัสําหรับกิจกรรมต่างๆ 
ภายใน โดยมีกระบวนการปรับสภาพนํา้ดิบ ดงันี ้

 นํา้ดิบจากแม่นํา้เจ้าพระยาจะถูกสบูเข้าสู่โรงปรับสภาพนํา้ (Service Water Treatment 
Plant) เพื่อปรับปรุงคณุภาพนํา้ให้เหมาะสมสาํหรับระบบกําจดัแร่ธาตใุนนํา้แบบรีเวิร์สออส
โมซีส (Reverse Osmosis: “RO”) 

 นํา้ที่ผ่านระบบกําจดัแร่ธาตุในนํา้แบบรีเวิร์สออสโมซีสแล้ว จะถกูนําไปใช้เป็นนํา้เติม
ในเคร่ืองผลิตไอนํา้จากพลงัความร้อน (Heat Recovery Steam Generator 
“HRSG”) และนํา้ส่วนที่เหลือจะถกูสบูลงสู่บ่อปรับสภาพเป็นกลาง (Neutralization 
Basin) 

 นํา้ที่ผา่นการปรับสภาพอีกสว่นหนึ่งจะถกูสบูนําไปใช้ประโยชน์ภายในโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 ได้แก่ นํา้ใช้เพื่อการอปุโภคและบริโภคของพนกังาน นํา้ใช้เพื่อล้าง
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตลอดจนล้างสารเคมี
ภายในพืน้ท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
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โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 มีความต้องการใช้นํา้สําหรับกิจกรรมหลกัต่างๆ ดงัแสดงใน
ผงัสมดลุการใช้นํา้ของโครงการ ดงันี ้

ตารางที่ 2: ผังสมดุลการใช้น า้ของโครงการ 

กิจกรรม ปริมาณการใช้น า้สูงสุด 

(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 

1. นํา้หลอ่เย็นในระบบระบายความร้อนแบบปิดจากแมน่ํา้
เจ้าพระยา 

48,576 

2. นํา้ใช้ภายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จาก
แมน่ํา้เจ้าพระยา 

515 

 บ่อพกัน ้า 

 น ้าอปุโภคและบริโภค 

48 

6 

 น ้าใชเ้พือ่ลา้งเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 11 

 น ้าใชใ้นหอ้งปฏิบติัการเคมี 4 

 น ้าส าหรบัระบบก าจดัแร่ธาตใุนน ้า (RO) 446 

ที่มา: รายงานการศึกษาแนวทางการจั ดตั ้งกอง ทุนรวมโครงส ร้างพื ้นฐาน 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 มีบ่อบําบดันํา้ทิง้ (Holding Pond) ขนาดความจุ 1,000 
ลกูบาศก์เมตร เพื่อนํานํา้ทิง้จากกระบวนการต่างๆ ได้แก่ โรงปรับสภาพนํา้  (Service Water 
Treatment Plant) บ่อปรับสภาพเป็นกลาง (Neutralization Basin) การล้างเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ และห้องนํา้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 มาแยกและพักในบ่อบําบัดนํา้ 
(Holding Pond) ทิง้ไว้ระยะหนึง่ก่อน (อยา่งน้อย 1 วนั) เพื่อบําบดัและควบคมุคณุภาพให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคณุภาพนํา้ทิง้จากโรงงาน 

สารเคมี 

โดยปกติสําหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมมีความต้องการใช้สารเคมีในปริมาณน้อยและไม่
เป็นอนัตราย โดยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ใช้สารเคมีสําหรับปรับปรุงคณุภาพนํา้เพื่อ
ใช้ในการผลตินํา้เลีย้งหม้อนํา้ (Demineralized Water) เป็นหลกั 
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(3) โครงสร้างรายได้และรายจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือก่อนการจัดตัง้กองทุนรวมฯ 

(ก) รายได้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

ตารางที่ 3: รายได้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556  

รายการ 

งบการเงนิ 
2554 2555 2556 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้านบาท 
ร้อย
ละ 

ล้านบาท 
ร้อย
ละ 

 รายได้ค่าความพร้อม
จ่ายเต็มจํานวนสาํหรับ 
AP1 (FAP1) 

2,683.32 24.76 2,549.31 19.47 2,748.51 22.34 

 รายได้ค่าความพร้อม
จ่ายเต็มจํานวนสาํหรับ 
AP2 (FAP2) 

209.86 1.94 210.89 1.61 235.62 1.92 

 คา่ปรับและสว่นลด
สาํหรับรายได้ค่าความ
พร้อมจ่าย AP1  

(204.81) (1.89) (86.35) (0.66) (328.35) (2.67) 

 คา่ปรับและสว่นลด
สาํหรับรายได้ค่าความ
พร้อมจ่าย AP2 

(16.02) (0.15) (7.14) (0.05) (28.15) (0.23) 

 คา่พลงังานไฟฟ้า 8,026.60 74.06 9,826.14 75.03 9,710.62 78.94 

 ผลตา่งระหวา่งรายได้จริง
ปันสว่นจาก กฟผ. และ
รายได้ตามข้อตกลงและ
เง่ือนไขการซือ้ไฟฟ้า 

138.68 1.28 602.90 4.60 (36.51) (0.30) 

รวมรายได้จากการ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

10,837.62 100.00 13,095.75 100.00 12,301.73 100.00 

ที่มา: รายงานการศกึษาแนวทางการจดัตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หมายเหต:ุ ตารางนีไ้ม่ปรากฏงบการเงินปี พ.ศ. 2557 ทัง้นี ้เนื่องจาก ณ ขณะที่มีการจัดทํา
ข้อมูล ยงัไม่สิน้สดุปี พ.ศ. 2557 ดงันัน้ รายละเอียดเก่ียวกับผลประกอบการและ
รายได้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ยงัไมค่รบถ้วน  

โครงสร้างรายได้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 มีรูปแบบเดียวกันกับที่ กฟผ. ทํากับ
ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ซึง่ประกอบด้วยคา่ความพร้อมจ่าย และคา่พลงังานไฟฟ้า 
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1. คา่ความพร้อมจ่าย (Availability Payment “AP”) 

ค่าความพร้อมจ่ายจะถูกกําหนดตามอตัราค่าความพร้อมจ่าย กําลงัผลิตไฟฟ้าตาม
ข้อตกลง (Contracted Capacity) และจํานวนชัว่โมงของความพร้อมจ่ายตามที่ระบไุว้
ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยค่าความพร้อมจ่ายจะ
เกิดขึน้ต่อเมื่อโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 มีความพร้อมจ่ายจริงในการผลิต
ไฟฟ้าตามรายละเอียดในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และ
สามารถผลิตไฟฟ้าตามที่ศนูย์ควบคมุฯ สัง่การ โดย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 
จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายถึงแม้ว่าศูนย์ควบคุมฯ จะสัง่เดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้า 
และ/หรือ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสง่หรือไมก็่ตาม ทัง้นี ้ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่  1 หยุดซ่อมแซมตามแผนการซ่อมบํารุงที่วางไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะยงัคงได้รับคา่ความ
พร้อมจ่ายในจํานวนร้อยละ 10.00 ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งคํานวณโดย
อ้างอิงกําลงัผลิตไฟฟ้าในชัว่โมงสดุท้ายก่อนที่จะมีการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษา  ตาม
แผนแต่หากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ไม่มีความพร้อมจ่ายเนื่องจากเหตุ
สุดวิสัยที่กระทบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1  หรือการหยุดซ่อมแซม
นอกเหนือจากแผนการซ่อมบํารุงที่วางไว้ นัน้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 จะ
ไม่ได้รับค่าความพร้อมจ่าย เว้นแต่จะเป็นเหตทุี่เกิดจากการกระทําของรัฐ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 เป็นต้น 

ทัง้นี ้คา่ความพร้อมจ่ายสามารถแบง่ได้เป็น 2 สว่น คือ 

 ค่าความพร้อมจ่าย AP1 หมายถึง ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อชดเชยเงินลงทนุ ดอกเบีย้จ่าย และผลตอบแทนของ
เงินลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 โดยอัตราค่า
ความพร้อมจ่าย APR1 (Availability Payment Rate 1) ถกูกําหนดเป็นเงิน
บาทตอ่กิโลวตัต์ (Bath/kW) ตามชัว่โมงความพร้อมจ่ายในแตล่ะปีตลอดอายุ
ของข้อตกลงและเงื่อนไขการซือ้ไฟฟ้า 

 ค่าความพร้อมจ่าย AP2 ซึ่งสะท้อนถึงค่าใช้จ่ายคงที่ในการผลิตและ
บํารุงรักษา ค่าอะไหล่ในการบํารุงรักษา (Fixed Operation and 
Maintenance “Fixed O&M”) โดยมีอัตราค่าความพร้อมจ่าย APR2 
(Availability Payment Rate 2) ถูกกําหนดเป็นเงินบาทต่อกิโลวัตต์ 
(Bath/kW) ตามชัว่โมงความพร้อมจ่ายในแตล่ะปีตลอดอายขุองข้อตกลงและ
เง่ือนไขการซือ้ไฟฟ้า และอาจมีการเปลีย่นแปลงตามดชันีราคาผู้บริโภค 
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ทัง้นี ้คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 จะมีสว่นลดจากการที่
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไมส่ามารถปฏิบตัิการให้เป็นไปตามคณุสมบตัิของ
หนว่ยผลติไฟฟ้าและคา่ปรับในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) สว่นลดจากความพร้อมจ่ายที่ลดลง (Deduction for Reduced Availability 
“DRA”) 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 จะถกูปรับหากไม่สามารถปฏิบตัิการให้
เป็นไปตามค่าคุณลกัษณะของหน่วยผลิตไฟฟ้าได้ โดยส่วนลดจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 7 ประเภท (DRA 1-7) ได้แก่ 
- Reduction in Active Power (DRA 1) 
- Increase in Minimum Generation (DRA 2) 
- Reduction in Reactive Power Capability (DRA 3) 
- Reduction in Loading Rate (DRA 4) 
- Reduction in Deloading Rate (DRA 5) 
- Reduction in Response Rates (DRA 6) 
- Failure to Provide Secondary Response (DRA 7) 

2) คา่ปรับจากการลดความสามารถในการผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยแจ้งลว่งหน้า
น้อยกว่าเวลาที่กําหนด (Deduction for Short Notice of Reduced 
Capability “DSN”) 

3) ค่าปรับจากกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1  ไม่สามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้า (Deduction for Dispatch Failure “DDF”)   

2. คา่พลงังานไฟฟ้า (Energy Payment “EP”) 

ค่าพลงังานไฟฟ้า (EP) เป็นค่าตอบแทนสําหรับการผลิตและสง่พลงังานไฟฟ้าตาม
คําสัง่เดินเคร่ืองของศนูย์ควบคมุฯ  โดยค่าพลงังานไฟฟ้านีจ้ะครอบคลมุถึง  1) ค่า
เชือ้เพลิงในการผลิต (Fuel Payment) ตามคําสัง่ของศนูย์ควบคมุฯ ซึ่งจะผนัแปรตาม
ราคาเชือ้เพลิง และ 2) ค่าใช้จ่ายผนัแปรของการเดินเคร่ืองและซ่อมบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้า (Variable Operation and Maintenance “VOM”) โดยอาจมีรายได้ส่วน
เพิ่ม (Supplementary Payment) หากศนูย์ควบคมุฯ ต้องการให้โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่  1 เดินเคร่ืองหลงัจากที่เดินเคร่ืองครบจํานวนชัว่โมงในแต่ละปี 

กองทุนรวมฯ จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามสตูรการคํานวณภายใต้สัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย จาก (1) รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 เต็ม
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จํานวน (FAP1) หกัด้วย (2) ค่าปรับและสว่นลดสําหรับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 
ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 3: รายได้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ส าหรับปีส้ินสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เท่านัน้ โดยรายได้ในอดีตดงักลา่วเป็น
รายได้เต็มจํานวนในสดัสว่นร้อยละ 100  ซึ่งภายหลงัจากที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทนุสําเร็จนัน้ 
รายได้ที่กองทุนรวมฯ จะได้รับจากค่าความพร้อมจ่ายจะเป็นไปตามสดัสว่นที่กําหนดไว้ใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในแต่ละปี และกองทุนรวมฯ จะได้รับ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายภายหลงัจากหกัค่าเบีย้ประกนัภยัแล้ว 

ทัง้นี ้ค่าปรับและสว่นลดสําหรับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 ในปี 2556 ที่ 328.35 ล้าน
บาทเป็นผลจากการที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เนื่องจากในปี 2556 เกิดการหยดุ
เดินเคร่ืองมาจากปัญหาของระบบป๊ัมนํา้ซึ่งมีการพบรอยแตกของจุดเชื่อมต่างๆ  ที่หน่วยทํา
ความร้อน (Line Hot Reheat) สง่ผลให้ต้องมีการซ่อมบํารุงนอกแผน ประกอบกบัเป็นช่วงการ
ซ่อมบํารุงรักษาตรวจสอบขนาดเล็ก (Minor Inspection) ประจําปี 

สาํหรับผลต่างระหว่างรายได้จริงปันสว่นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ได้รับจาก กฟผ. 
และรายได้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการซือ้ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เกิด
จากการปันสว่นรายได้จริงทัง้หมดของ กฟผ. ให้กบัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ใน
สดัสว่นตามก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา แล้วนํามาเทียบกบัรายได้ตามข้อตกลงและเงื่อนไข
การซือ้ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1  

(ข) โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ที่เกิดขึน้จริงและ
คา่ใช้จ่ายจากสว่นกลางที่ได้รับจากการปันสว่น 
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ตารางที่  4: โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ส าหรับปี
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556  

รายการ 
2554 2555 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ต้นทุนการผลิต       
 คา่เชือ้เพลงิ 7,760.76 87.74 9,328.74 86.85 9,268.64 86.52 
 คา่ใช้จา่ยในการผลติ 565.67 6.39 664.80 6.19 750.40 7.00 
 คา่ใช้จา่ยในการบํารุงรักษา 92.99 1.05 137.69 1.28 125.31 1.17 
 คา่ใช้จา่ยบริหารการผลติ 139.84 1.58 275.89 2.57 260.33 2.43 
ค่าใช้จ่ายในขายและบริหาร       
  คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 284.72 3.22 333.82 3.11 306.21 2.86 
 คา่ใช้จา่ยอื่นๆ 0.55 0.02 0.09 0.00 1.66 0.02 
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 8,844.53 100.00 10,741.03 100.00 10,712.55 100.00 

ที่มา: ร า ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ตั ้ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม โ ค ร ง ส ร้ า ง พื ้น ฐ า น 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

1.  ต้นทนุการผลติ 

ต้นทนุการผลิตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ประกอบด้วย ค่าเชือ้เพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ คา่ใช้จ่ายในการผลติ คา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษา และค่าใช้จ่ายบริหารการ
ผลติ  

 คา่เชือ้เพลงิ 

คา่เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติถือเป็นต้นทนุการผลิตหลกัในการประกอบกิจการ
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 สําหรับปี พ.ศ. 2556 โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่  1 มีต้นทนุในการผลิตจากการนําก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็น
เชือ้เพลงิคิดเป็นประมาณร้อยละ 86.52 ของคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

2.  คา่ใช้จ่ายในการผลติและบํารุงรักษา 

 คา่ใช้จ่ายในการผลติ 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตประกอบด้วยเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน
เดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 และค่าเสื่อมราคาและค่าตดั
จําหนา่ยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เป็นหลกั โดยค่าเสื่อมราคา
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และค่าตดัจําหน่ายเป็นของส่วนปรับปรุงที่ดิน โรงไฟฟ้า อุปกรณ์โรงไฟฟ้า 
สิ่งก่อสร้างรวมถึงเคร่ืองตกแต่งสํานกังานและครุภณัฑ์อื่นๆ สําหรับปี  พ.ศ. 
2556 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 มีค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเป็นร้อย
ละ 7.00 ของคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

 คา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1  ให้ความสําคัญกับการซ่อมบํารุง
เคร่ืองจักร ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งในการดําเนิน
ธุรกิจไฟฟ้าเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 จะสามารถ
ดําเนินการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามที่กําหนดใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  โดย กฟผ. เป็นผู้
บริหารงานเดินเคร่ืองและซ่อมบํารุงซึ่งครอบคลุมถึงการให้บริการงาน
เดินเคร่ืองและบํารุงรักษาประจําโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตลอด 
24 ชั่วโมง ทกุวนัรวม 7 วนัต่อสปัดาห์ ซึ่งจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายทัง้ทางตรง
และทางอ้อม โดยค่าใช้จ่ายทางตรงประกอบด้วยต้นทุนคงที่ เช่น ค่าจ้าง
เหมาพนกังาน คา่ใช้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ และต้นทนุผนัแปร เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ค่าลว่งเวลา และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอื่นๆ เป็นต้น และ
ยงัรวมถึงค่าตรวจสอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ประจําปี (Yearly 
Inspection) และคา่ตดัจ่ายของการบํารุงรักษาตามแผนซอ่มบํารุงซึง่ทําทกุๆ 
3 ปี และแผนซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ครัง้ใหญ่ (Major 
Overhaul) ทกุๆ 6 ปี โดยสําหรับปี พ.ศ. 2556 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 มีคา่ใช้จ่ายการบํารุงรักษาคิดเป็นร้อยละ 1.17 ของค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

 คา่ใช้จ่ายบริหารการผลติ 

ค่าใช้จ่ายบริหารการผลิตไฟฟ้าประกอบด้วยเงินเดือนและสวัสดิการของ
พนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ค่านํา้มันเชือ้เพลิงสําหรับ
ยานพาหนะ ค่าวสัดอุุปกรณ์ทัว่ไป ค่าจ้างเหมาสํานกังาน ค่าจ้างขนส่ง ค่า
เช่า ค่าใบอนญุาตประกอบกิจการพลงังานไฟฟ้า ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
และคา่ใช้จ่ายสาํหรับเงินนําสง่กองทนุพฒันาไฟฟ้าตามประกาศ กกพ. เร่ือง 
การนําเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสําหรับผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ไฟฟ้าประเภทใบอนญุาตผลติไฟฟ้า พ.ศ. 2553 ในอตัรา 0.01 บาทต่อหน่วย
ไฟฟ้าที่ผลติได้ และอื่นๆ โดยสาํหรับปี พ.ศ. 2556 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
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ชุดที่ 1 มีคา่ใช้จ่ายบริหารการผลติคิดเป็นร้อยละ 2.43 ของคา่ใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

3. คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการพฒันา
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานธุรการ บญัชี การเงิน อปุกรณ์สํานกังานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ โดยสําหรับปี พ.ศ. 2556 โรงไฟฟ้าพระนคร

เหนือ ชุดที่  1 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็นร้อยละ 2.86 ของ
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

 (4) สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

(ก)   งบกําไรขาดทนุของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

ตารางที่ 5: งบก าไรขาดทุนของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556  

รายการ 
งบการเงนิ 

2554 2555 2556 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

 รายได้จากการขายไฟฟ้า 10,837.62 13,095.75 12,301.73 

รวมรายได้ 10,837.62 13,095.75 12,301.73 

ต้นทุนการผลิต    

 คา่เชือ้เพลงิ 7,760.76 9,328.74 9,268.64 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตและบ ารุงรักษา    

 คา่ใช้จา่ยในการผลติ 565.67 664.80 750.40 

 คา่ใช้จา่ยในการบํารุงรักษา 92.99 137.69 125.31 

 คา่ใช้จา่ยบริหารการผลติ 139.84 275.89 260.33 

รวมต้นทุนขาย 8,559.26 10,407.12 10,404.68 

ก าไรขัน้ต้น 2,278.36 2,688.63 1,897.05 

รายได้อื่น 4.63 4.94 2.46 



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนท่ี 1 ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หน้าท่ี 53 

รายการ 
งบการเงนิ 

2554 2555 2556 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,282.99 2,693.57 1,899.51 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 284.72 333.82 306.21 

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ 0.55 0.09 1.66 

รวมค่าใช้จ่าย 285.27 333.91 307.87 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ และภาษี
เงนิได้นิติบุคคล 1,997.72 2,359.66 1,591.64 

ต้นทนุทางการเงิน 284.56 279.33 254.69 

ก าไรสุทธิ 1,713.16 2,080.33 1,336.95 

ที่มา: รายงานการศึกษาแนวทางการจั ดตั ้งกอง ทุนรวมโครงส ร้างพื ้นฐาน 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2556 รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เข้าระบบสง่ลดลง
ร้อยละ 6.06 จากปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากรายได้จริงจากการผลิตของโรงไฟฟ้าทัง้หมดของ กฟผ. ลดลง 
สง่ผลให้การปันสว่นรายได้ให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ลดลงด้วย สว่นต้นทนุขายของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่  1 มีระดบัที่ค่อนข้างคงที่หากเทียบกบัปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่  1 มีอตัราการผลิตไฟฟ้าคงที่และไม่ได้มีการหยุดเพื่อซ่อมบํารุงรักษาตามแผนซ่อมบํารุง
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ครัง้ใหญ่เช่นเดียวกบัในปี พ.ศ. 2555 สว่นค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารได้ลดลงร้อยละ 8.27 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555 กฟผ. มีค่าใช้จ่ายตามโครงการเกษียณอายกุ่อน
กําหนดและโครงการออกจากงานด้วยความยินดีทัง้ 2 ฝ่าย ทัง้นี ้จากข้อมลูข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการ
ลดลงของกําไรขัน้ต้นและกําไรสทุธิในปี พ.ศ. 2556 ในอตัราร้อยละ 29.44 และร้อยละ 35.73 ตามลําดบั 
เกิดจากการลดลงของรายได้จากการจําหนา่ยไฟฟ้า 

(5) การด าเนินงานบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  

 กฟผ. มีการวางแผนการดําเนินงานบํารุงรักษาอุปกรณ์ของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เพื่อ
ป้องกนัการหยดุชะงกัในการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าดงักลา่ว โดย กฟผ.มีการวางแผนหยดุเดินเคร่ืองใน
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ให้สอดคล้องกบัปริมาณความต้องการไฟฟ้าของประเทศและก่อให้เกิด
ผลกระทบกับค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าข้างต้นอย่างน้อยที่สดุ ทัง้นีก้ารวางแผนหยดุเดินเคร่ืองใน
โรงไฟฟ้านัน้จะอยู่ในช่วงปลายปีและ กฟผ. จะรับเป็นผู้ดําเนินงานบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่  1 เองโดยจะดําเนินการให้เป็นไปตามกําหนดการในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายและตามชัว่โมงการเดินเคร่ืองที่ผู้ผลิตเคร่ืองดงักลา่วแนะนํา นอกจากนี ้กฟผ. ได้มีการจดัทํา
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สญัญาการให้บริการตลอดจนการจดัหาอะไหลแ่ละชิน้สว่นระยะยาว (Long Term Parts Agreement 
หรือ สญัญา LTPA) กบั GE Energy Parts International LLC และ General Electric International 
Operations Company, lnc. สาํหรับการบํารุงรักษาอะไหลแ่ละชิน้สว่นระยะยาวของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 

โดย กฟผ. ได้มีการแบง่งานบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ออกเป็น 3 สว่นดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การตรวจสอบระดบั A (Inspection A) ซึ่งจะซ่อมประมาณ 336 ชัว่โมงหลงัการเดินเคร่ืองครบ
จํานวน 8,000 และ 16,000 ชัว่โมง  

(ข) การตรวจสอบระดบั B (Inspection B) ซึ่งจะซ่อมประมาณ 888 ชัว่โมงหลงัการเดินเคร่ืองครบ
จํานวน 24,000 ชัว่โมง 

(ค) การตรวจสอบระดบั C (Inspection C) ซึง่จะซอ่มประมาณ 1,176 ชัว่โมงหลงัการเดินเคร่ืองครบ
จํานวน 48,000 ชัว่โมง 

หมายเหต ุกฟผ. มีการวางแผนตรวจสอบ Steam Turbine Generator ให้สอดคล้องตามแผนการ
บํารุงรักษา Gas Turbine Generator  

ทัง้นี ้กฟผ. ได้มีการวางแผนการดําเนินงานบํารุงรักษาอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 

ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ตลอดช่วงระยะเวลาที่กองทุนรวมฯ มีการเข้า
ลงทนุในสทิธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายดงัรายละเอียดที่ปรากฎในตารางด้านลา่งดงันี ้

ตารางที่ 6: แผนการด าเนินงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

ปี ประเภทของการหยดุซ่อมบ ารุงรักษา 
2558 A 
2559 C 
2560 A 
2561 A 
2562 B 
2563 A 
2564 A 
2565 C 
2566 A 
2567 A 
2568 B 
2569 A 
2570 A 
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ปี ประเภทของการหยดุซ่อมบ ารุงรักษา 
2571 C 
2572 A 
2573 A 
2574 B 
2575 A 
2576 A 
2577 C 
2578 A 

ที่มา:   โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

หมายเหต:ุ  การซ่อมบํารุงจริงอาจมีความเปลี่ยนแปลงจากแผนการซ่อมบํารุงของโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือชุดที่ 1 ในแตล่ะปีดําเนินงานข้างต้น 

(6) สิ่งแวดล้อม 

กฟผ. จะอยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมายและกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ และของท้องถ่ิน  
ซึ่งต้องยื่นเอกสารประกอบ รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย โดย 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1  อยู่ภายใต้บังคับของการตรวจสอบในด้านความปลอดภัยและ
สิง่แวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทัง้นี  ้ในปัจจุบนั กฟผ. ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบทางด้าน
สิง่แวดล้อมและสขุอนามยัในทกุด้านท่ีสาํคญั ที่ผา่นมา การปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบทางด้าน
สิง่แวดล้อมและความปลอดภยัดงักลา่ว ไมเ่คยมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินงาน 
รายจ่าย ผลกําไร ของ กฟผ. ดังนัน้ บริษัทจัดการ จึงคาดว่า จะไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อรายได้ของกองทุนรวมฯ ในอนาคตจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อการ
ดําเนินงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

(7) ระบบความปลอดภยั และการรักษาความปลอดภยั 

 (ก) ระบบควบคุมความปลอดภยั (Safety)  

ในการดําเนินงานด้านควบคุมความปลอดภยั กฟผ. ได้มีการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ดงันี ้

1) การดําเนินตามกฎหมายกําหนด คือ 

 มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน (คปอส.) ซึง่เป็นไปตามกฎหมายกําหนด โดยผู้แทนฝ่ายผู้ปฏิบตัิการ

ที่มาจากการเลือกตัง้ และผู้แทนฝ่ายบริหารที่มาจากการแต่งตัง้ โดยการ
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ประชมุติดตามปัญหาด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน เป็นประจําทกุเดือน 

 การดําเนินการด้านใบอนุญาต ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือบุคคลากร

ตามที่กฎหมายกําหนด ที่เ ก่ียวข้องกับการดําเนินการตามภารกิจของ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เช่น ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ใบอนุญาต

ผลิตพลงังานควบคุม ใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายก๊าซธรรมชาติ 

ใบอนุญาตมีใช้ซึ่งยุทธภัณฑ์ ใบอนุญาตการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการทํางานในระดบัตา่งๆ เป็นต้น 

 การฝึกอบรมหลักสูตรที่ เ ก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด  ซึ่งถกูบรรจุลง

ในแผนงานและนอกแผนงานการพฒันาบคุลากรโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

ชุดที่ 1 ประจําทกุปี 

 การจดัให้มีอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัสว่นบคุคล (PPE) ที่ได้มาตรฐาน 

ตามลกัษณะงานและการปฏิบตัิงานตลอดระยะเวลาการทํางาน 

 การตรวจวดัด้านสขุศาสตร์อตุสาหกรรมประจําปี ทัง้ที่เป็นไปตามกฎหมาย

กําหนดและที่ระบไุว้ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

เช่น การตรวจวดัแสงสว่าง ระดบัเสียง ความร้อน สารเคมี คุณภาพอากาศ 

รวมทัง้นําผลการตรวจวดัและวิเคราะห์มาประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไขสภาพ

การทํางาน 

 การตรวจสขุภาพทัว่ไปประจําปีของผู้ปฏิบตัิงาน และการตรวจสขุภาพพิเศษ

ตามปัจจยัเสีย่งตามลกัษณะงาน โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์  

2) การดําเนินการให้สอดคล้องกับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 คือ 

 การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เป็นระบบใน

การชีบ้่งอนัตราย ประเมินความเสี่ยงและกําหนดมาตรการควบคมุป้องกัน

สําหรับทุกกิจกรรม ทุกพื น้ที่และสภาพแวดล้อมในการทํางานของ

ผู้ปฏิบตัิงาน รวมถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

 การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินและการตอบโต้ เป็นการเตรียมความ

พร้อมในการรองรับเหตฉุกุเฉินให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถกูต้อง 
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รวดเร็ว และควบคมุความสญูเสียต่อชีวิต ทรัพทย์สิน และกระบวนการผลิต 

โดยกําหนดให้มีการซ้อมแผนรองรับเหตฉุกุเฉินในกรณีตา่งๆ และระดบัความ

รุนแรงตา่งๆ เป็นประจําทกุเดือน  

 การจัดการกฎหมาย ข้อกําหนดอื่นๆ และการประเมินความสอดคล้อง เป็น

การรวบรวมและติดตามการเปลีย่นแปลงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนา

มยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีข้อมลูที่ถกูต้อง ทนัสมยัและครบถ้วน  

สอดคล้องเป็นไปตามภารกิจของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

 การควบคุมการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็น

แนวทางในการจัดทําวิธีหรือมาตรการควบคมุความเสี่ยงด้านอาชีวอนามยั

และความปลอดภัยในการดําเนินงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติด้านความ

ปลอดภยัต่างๆ กฎความปลอดภยัทัว่ไป กฎเฉพาะงาน กฎเฉพาะพืน้ที่ การ

ขออนญุาตเข้าทํางานท่ีมีความเสีย่งสงู แผ่นพบัด้านความปลอดภยั วีดีทศัน์

และการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน (Safety 

Orientation)  และการตรวจสอบอปุกรณ์ตา่งๆ ก่อนการปฏิบตัิงาน เป็นต้น 

 การจัดการข้อบกพร่อง การแก้ไขและป้องกนั เป็นการกําหนดมาตรการในการ

รายงานและการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดหรือมีแนวโน้มว่าจะไม่

เป็นไปตามข้อกําหนดและป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการจัดการด้าน

สิง่แวดล้อม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ได้แก่ การตรวจสอบการตรวจวดั

ที่ไมไ่ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน อบุตัิเหต ุอบุตัิภยั จดุเสีย่งอนัตราย เป็นต้น 

 การเฝ้าติดตามและการตรวจวดั เป็นการดําเนินการให้สอดคล้องระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน และ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น การตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหรรม การตรวจ

สขุภาพผู้ปฏิบตัิงาน เป็นต้น 

3) สง่เสริมกิจกรรมด้านความปลอดภยั  

กิจกรรมที่เป็นการสง่เสริมด้านความปลอดภยัของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1  
ได้แก่ กิจกรรมโครงการรณรงค์ลดอุบัติ เหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์ (Zero 
Accident) โครงการสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน กีฬาภายในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอกเพื่อ
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สขุภาพพลานามยั กิจกรรมวนัคณุภาพและความปลอดภยั การรณงค์การสวมใส่
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล (PPE) เป็นต้น 

(ข) การรักษาความปลอดภยั (Security) 

ในการดําเนินงานด้านการรักษาความปลอดภยั กฟผ. มีการดําเนินงาน โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ดงันี ้

1) การออกมาตรการ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ที่
เก่ียวข้องกับด้านการรักษาความปลอดภัย โดยให้สอดคล้องตามลักษณะพืน้ที่ 
ลกัษณะงานตามภารกิจของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ซึ่งเป็นไปตามอํานาจ
หน้าที่ของผู้ รักษาบริเวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

2) การดําเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามเอกสารการสํารวจ
มาตรการรักษาความปลอดภยัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย โดยสาํนกัขา่วกรองแห่งชาติ 

3) การดําเนินงานรักษาความปลอดภยัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ใช้มาตรการ
รักษาความปลอดภัย บุคลากรของฝ่ายรักษาความปลอดภัย (อรป.) กฟผ. โดยมี
ขัน้ตอนและมาตรการด้านการรักษาความปลอดภยั ได้แก่  

 มาตรการรักษาความปลอดภยั กฟผ. 

 แผนปฏิบตัิการรักษาความปลอดภยั (รปภ200) 

 คูม่ือมาตรฐานความปลอดภยัสว่นบคุคล 

 มาตรการรักษาความปลอดภยัในพืน้ท่ีก่อสร้าง 

4) การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรักษาความปลอดภยั ในพืน้ที่โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่  1 ได้แก่ กล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบยืนยนับุคคล (Access 
Control) เป็นต้น 

5) การติดตอ่สื่อสารและประสานการปฏิบตัิด้านการรักษาความปลอดภยั กบัหน่วยงาน
ด้านความมัน่คงของรัฐเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉินจําเป็นเร่งดว่น 
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(8) ระบบป้องกันสาธารณภยั 

(ก) ระบบป้องกันอัคคีภยั 

กฟผ. ได้มีการเตรียมความพร้อมและจดัวางระบบป้องกนัอคัคีภยัที่อาจจะเกิดขึน้กบัโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ดงัตอ่ไปนี ้

1) การเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและระงับ
อคัคีภยัให้แก่ผู้ปฏิบตัิงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เป็นประจําและต่อเนื่อง 
เช่น หลกัสตูรการดบัเพลงิขัน้ต้น หลกัสตูรการดบัเพลงิขัน้ก้าวหน้า หลกัสตูรการค้นหา
และกู้ภยั หลกัสตูรการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาล หลกัสตูรการดบัเพลิงหม้อแปลง 
เทคนิคการดบัเพลงิ เป็นต้น  

2) การเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึน้กับโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 โดยจดัให้มีการซ้อมแผนรองรับเหตฉุกุเฉินกรณีเพลิงไหม้หรือกรณีอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง ที่มีความรุนแรงในระดบัต่างๆ เป็นประจําทกุเดือน และจัดให้มีการซ้อม
แผนรองรับเหตฉุกุเฉินกรณีเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟตามที่กฎหมายกําหนด โดยจัด
ขึน้ปีละ 1 ครัง้ 

3) การเตรียมความพร้อมโดยจดัให้มีการทดสอบระบบแจ้งเตือน ระบบป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั ให้เป็นไปตามระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และเป็นไปตามกฎหมายกําหนด เช่น 

 การทดสอบระบบเคร่ืองสบูนํา้ดบัเพลงิ (Fire Pump) ทกุเดือน 

 การตรวจสอบ ตู้หวัจ่ายนํา้ดบัเพลิง (Hydrant) ตามจุดต่างๆ ตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ตรวจสอบถังดับเพลิง การตรวจสอบสาย

ดบัเพลงิ เป็นต้น โดยการใช้แบบฟอร์มตามระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมอาชี

วอนามยัและความปลอดภยั โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

 การทดสอบระบบดบัเพลงิ (Fire Fighting) อปุกรณ์ตา่งๆ ของโรงไฟฟ้าพระ

นครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นประจําทกุปีโดยบคุคลภายนอก (Third Party)  

 การทดสอบระบบการแจ้งเตือนอัคคีภัย เป็นประจําทุกปีตามกฎหมาย

กําหนด โดยบคุคลภายนอก (Third Party) 

4) การเฝ้าระวงัจดัให้มี ระบบแจ้งเตือนอคัคีภยัภายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 
ดงันี ้
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 ระบบอตัโนมตัิ (Automatic System) เช่น อปุกรณ์ตรวจจับควนั (Smoke 

Detector) และ อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน (Heat Detector)  

 ระบบควบคมุด้วยมือ (Manual Fire Alarm) 

 ระบบสญัญาณแจ้งเตือนอคัคีภยัและอพยพหนีไฟด้วยเสียง (Siren) และ 

แสงไฟ (Lamp) แจ้งเตือนการเพลงิไหม้และอพยพหนีไฟ 

5) การจดัวางระบบการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัภายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 
1 มีดงันี ้

 ระบบอัตโนมัติ (Automatic System) เช่น ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิด

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สําหรับส่วนเคร่ืองกังหนัก๊าซ (Gas Turbine 

Compartment) ระบบดบัเพลิงอตัโนมตัิชนิดโฟม (Foam) สําหรับระบบ

นํา้มันไฮดรอลิก (Hydraulic Oil Unit) ระบบดบัเพลิงอตัโนมัติชนิดนํา้ 

สาํหรับหม้อแปลง  

 ระบบควบคุมด้วยมือ (Manual System) เช่น เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ 

(Portable Fire Extinguisher) ชนิด ผงเคมีแห้ง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ 

(Co2) และ โฟม (Foam) และเคร่ืองดบัเพลงิแบบรถเข็น  

6) การจัดเตรียมหน่วยงานและอุปกรณ์สนับสนุนในการตอบโต้และระงับเหตุอคัคีภัย
สาํหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

 รถดบัเพลิงและเจ้าหน้าที่ดบัเพลิงจากแผนกระงับอคัคีภยั ฝ่ายรักษาความ

ปลอดภยั กฟผ. หน่วยงานป้องกนัและระงบัอคัคีภยัท้องถ่ินซึ่งมีการติดต่อ

ประสานงาน เช่น สถานีดบัเพลงิบางกรวย สถานีดบัเพลงิบางอ้อ 

(ข) ระบบป้องกันน า้ท่วม 

กฟผ. ได้มีการเตรียมความพร้อมและจดัวางระบบป้องกนัอทุกภยัที่อาจจะเกิดขึน้กบัโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่1 ดงัตอ่ไปนี ้

1) การเตรียมความพร้อมในจัดให้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์นํา้ท่วมที่อาจ
เกิดขึน้ได้ โดยติดตามจากคณะทํางานป้องกนันํา้ทว่ม กฟผ. 

2) การเตรียมความพร้อมโดยการรวบรวมและจดัทําข้อมลูอปุกรณ์เคร่ืองจกัร ที่อาจได้รับ
ผลกระทบซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายหากเกิดเหตนุํา้ท่วม หรือซึ่งอยู่ในระดบัที่นํา้อาจ
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ท่วมถึง โดยที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ได้จัดให้มีแนวทางในการขนย้าย
อปุกรณ์สูท่ี่ปลอดภยั 

3) การเตรียมความพร้อมในการสํารวจแนวคันกัน้นํา้และจัดทําแนวป้องกันอาคารที่
สาํคญัตา่งๆ ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และเตรียมความพร้อมของเคร่ือง
สบูนํา้ เมื่อต้องใช้งาน นํา้มนัเชือ้เพลิง รวมถึงจดัเตรียมกําลงัพลในการรับมือเมื่อเกิด
เหตอุทุกภยัโดยจดัตัง้เป็นคณะทํางาน 

4) จดัเตรียมรายช่ือหนว่ยงานภายใน กฟผ. และหน่วยงานภายนอก กฟผ. ช่องทางการ
ติดตอ่เพื่อประสานงานในกรณีที่มีความจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือหากเกิดอทุกภยั
ขึน้ 

5) จัดให้มีการเ ฝ้าระวังและติดตามข้อมูลปริมาณนํ า้ฝน มรสุม การขึ น้ลงของ
ระดบันํา้ทะเล และระดบันํา้ในแมน่ํา้เจ้าพระยา โดยติดตามข้อมลูการรายงานปริมาณ
นํา้ฝนและระดบันํา้ในแม่นํา้เจ้าพระยาผ่านทางระบบโทรมาตรที่ติดตัง้ที่โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่  1 นอกจากนี ้ยงัมีการติดตามข้อมลูจากกรมอทุกศาสตร์ หน่วยงาน
ราชการและสื่อวิทยุ-โทรทศัน์ และจดัให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัเฝ้าระวงั 24 
ชัว่โมงตลอดแนวตลิง่ของแมน่ํา้เจ้าพระยา 

6) ระบบการป้องกนัและระงบัการเกิดเหตนุํา้ทว่ม มีดงันี ้

 มีการจดัเตรียมความพร้อมวิธีปฏิบตัิงานเร่ืองการรองรับเหตฉุกุเฉินกรณีนํา้

ท่วม โดยกําหนดระดับความรุนแรงของเหตุนํา้ท่วม มอบหมายหน้าที่แก่

บคุลากรที่เก่ียวข้องและเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการแก้ปัญหาอุทกภยัที่

อาจเกิดขึน้ 

7) หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลหากเกิดเหตอุุทกภยั และอุปกรณ์ในการป้องกัน
เหตนุํา้ทว่ม 

 หน่วยงานภายใน กฟผ. เช่น ฝ่ายรักษาความปลอดภยั ฝ่ายขนสง่ ฝ่าย

บริการ ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน ฝ่ายแพทย์และอนามัย ฝ่าย

บํารุงรักษาเคร่ืองกล และฝ่ายบํารุงรักษาไฟฟ้า 

 หน่วยงานท้องถ่ินซึ่งมีการติดต่อประสานงาน เช่น เทศบาลบางกรวย สํานกั

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพืน้ที่จงัหวดันนทบรีุ เป็นต้น 
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(9) ประกันภยั 

กฟผ. จะดําเนินการจดัหากรมธรรม์ประกนัวินาศภยั รวมทัง้เป็นผู้ เอาประกนัภยัและผู้ รับผลประโยชน์
สาํหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึง่เบีย้ประกนัภยัจะถกูหกัออกจากค่าความพร้อมจ่าย AP1 ที่
ถกูคาํนวณตามสดัสว่นท่ีกําหนดไว้ในแตล่ะปีดาํเนินงานตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย ก่อนที่จะสง่มอบรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แกก่องทุนรวมฯ โดยกรมธรรม์ประกนัภยัในปี 
2558 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ประกนัภยัทรัพย์สนิประเภทความเสี่ยงภยัทกุชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจกัร (Industrial 
All Risks and Machinery Breakdown Insurance) ซึง่รวมความคุ้มครองถึงความเสยีหายจาก
ภยันํา้ท่วม (Flood) ซึ่งมีทนุประกนัภยัไม่ตํ่ากว่ามลูค่ารวมของราคาในการก่อสร้างใหม่ (New 
Replacement Value) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

(ข) ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) โดยคุ้มครองภยัที่เกิดจาก (ก) 
และมีระยะเวลาของการชดใช้ตามที่คูส่ญัญาตกลงกนั โดยมีระยะเวลาคุ้มครองทัง้สิน้ 24 เดือน 
(Indemnity Period) และมีระยะเวลาการรับผิดสว่นแรก (Deductible) สงูสดุไม่เกิน 75 วนั ซึ่ง
หมายถึง กฟผ. จะไมไ่ด้รับการชดเชยจากประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกัในช่วง 75 วนัแรก หลงัเกิด
เหตซุึง่เป็นระยะเวลารับผิดสว่นแรกโดยขึน้อยูก่บัเหตกุารณ์ของความเสยีหาย ซึง่ กฟผ. จะได้รับ
สินไหมทดแทนตัง้แต่วนัที่ 76 ถึง 24 เดือนหลงัจากเกิดเหตุ ทัง้นี ้ เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์ในการประกนัภยัดงักลา่ว ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย จะกําหนดให้ กฟผ. มีหน้าที่นําเงินซึ่งได้รับจากประกันภยันีส้่งให้แก่กองทุนรวมฯ ตาม
จํานวนเงินท่ี กฟผ. ได้รับจากประกนัภยัโดยไมช่กัช้า แต่ไม่เกิน 5 วันท าการของ กฟผ. นบัแต่
วนัท่ี กฟผ. ได้รับเงินประกนัจากการประกนัภยัข้างต้น 

(ค) ประกันภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) ที่อาจได้รับความ
เสยีหายจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ 

(ง) ประกนัภยัความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) ซึ่งคุ้มครองถึงความ
เสียหายอันเกิดจากหรือมีผลกระทบมาจากความไม่สงบทางการเมืองหรือความรุนแรงทาง
การเมือง 

ในปัจจบุนั กฟผ. ได้มีการจดัทําประกนัภยัทัง้หมด ซึง่ประกนัภยัมีระยะเวลาคุ้มครองเร่ิมต้นตัง้แต่ วนัที่ 1 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กบับริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ท่ีจดัทําสาํหรับกองทุนรวม
ฯ นัน้ กฟผ. จดัให้มีวงเงินประกนัภยัของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 สําหรับปี พ.ศ. 2558 ตาม
ตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 7: สรุปทุนประกนัภยัและข้อจ ากดัความรับผิดของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
ส าหรับปี พ.ศ. 2558  

หน่วย: ล้านบาท 
ประเภทประกัน ทุนประกนัภยัและข้อจ ากดัความรับผิด 

ประกนัภยัทรัพย์สนิประเภทความเสีย่งภยัทกุชนิด
และความเสยีหายของเคร่ืองจกัร 

16,864* 

ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 3,684 
ประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก 2,000 
ประกนัภยัความรุนแรงทางการเมือง 1,000 
หมายเหต ุ:  * วงเงิน 527 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐคิดบนอตัราแลกเปลี่ยน ที่ 32 บาทต่อดอลลา่ร์สหรัฐ ซึ่ง
วงเงินประกนัภยัดงักลา่วจะเพียงพอสาํหรับราคาประเมินแบบมลูคา่ทดแทน (Replacement Value) 

ในกรณีของประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจักร 
(Industrial All risk and Machinery Breakdown Insurance) และประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business 
Interruption Insurance) นัน้ กฟผ. ได้ดําเนินการจดัหาประกันภยั 2 ประเภทดงักล่าวแล้วเสร็จ ตาม
ความเหมาะสมในความเสีย่งของการประกอบธุรกิจ หรืออตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั โดย กฟผ. จะเป็น
ผู้ทําหน้าที่ชําระเบีย้ประกันภัยทัง้หมดโดยหกัออกจากค่าความพร้อมจ่าย AP1 ที่ถูกคํานวณตาม
สดัสว่นท่ีกําหนดไว้ในแตล่ะปีดําเนินงานตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ก่อนที่
จะสง่มอบรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทนุรวมฯ ในแต่ละไตรมาส ทัง้นี ้ในการจดัหาประกนัภยั
นัน้ กฟผ. ตกลงที่จะให้กองทุนรวมฯ เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณากําหนดขอบเขต เง่ือนไขและวงเงิน
ประกนัภยัด้วย  

ในกรณีของประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Public Liability  Insurance) และประกนัภยัความ
รุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) นัน้ กฟผ. ได้ดําเนินการจดัหาไว้แล้วก่อนการจดัตัง้
กองทุนรวมฯ โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวมฯ จึงไม่ได้รับ
ผลกระทบจากเบีย้ประกนัภยัในสว่นนีใ้นปี 2558 

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความพอเพียงของประกันภัย  

บริษัทจัดการมีความเห็นว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 มีกรมธรรม์ประกันภยัที่ครอบคลมุทัง้
ทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ความรับผิดต่อบคุคลภายนอก และความคุ้มครองจาก
ความรุนแรงทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยมีทุนประกันภัยและ
ข้อจํากัดความรับผิดจากประกันภัยดังกล่าวเพียงพอ โดยทุนประกันภัยสําหรับประกันภัยทรัพย์สิน
ประเภทความเสี่ยงภยัทุกชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจักร  อ้างอิงจากราคาประเมินแบบมูลค่า
ทดแทน (Replacement Value) ของ John Foord ณ วนัที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่วงเงิน 527 
ล้านดอลล่าร์สหรัฐและทุนประกันภัยสําหรับประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที่ 3,684 ล้านบาทอ้างอิงจาก
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ประมาณการรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที ่กองทุนรวมฯ คาดวา่จะได้รับในช่วงระยะเวลา 24 เดือน โดย
ระยะเวลา 24 เดือนดงักลา่วมาจากการประมาณการระยะเวลาที่ต้องใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ทัง้นี ้
ทนุประกันภยัและข้อจํากดัความรับผิดจากประกนัภยัดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสม
เพียงพอในช่วงเวลานัน้ๆ 

John Foord เป็นบริษัทประเมินมลูคา่ด้านอตุสาหกรรมข้ามชาติ (Multi-National Company) ที่ให้บริการ
เชิงพาณิชย์แก่ลกูค้ากลุม่ประเภทอตุสาหกรรม อาทิ โรงงานอตุสาหกรรม โรงไฟฟ้า ตลอดจนการประเมิน
มลูคา่เครืองจกัรอตุสาหกรรม อสงัหาริมทรัพย์และการประเมินราคาสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในอตุสาหกรรม เป็น
หลกั  

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีความเสียหายต่อโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 และส่งผลกระทบต่อ
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทุนรวมฯ จะได้รับคา่ชดเชยจากประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัตามเง่ือนไขที่
ระบไุว้ในกรมธรรม์ โดยวงเงินเอาประกันและระยะเวลาคุ้มครองสําหรับกรมธรรม์ดงักล่าวเพียงพอและ
เหมาะสมเป็นไปตามแนวปฎิบัติทัว่ไปในอุตสาหกรรม ทัง้นี ้วงเงินเอาประกันและระยะเวลาคุ้มครอง
ดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลง เพื่อให้เหมาะสมเพียงพอในช่วงเวลานัน้ๆ 

สาํหรับการตอ่อายกุรมธรรม์ประกนัภยัทัง้ 4 ประเภทข้างต้นในปีถดัๆ ไป ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่จะดําเนินการจัดหาประกันภัยตามประเภทซึ่งธุรกิจหรือ
อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัพึงมีตามที่กองทุนรวมฯ ร้องขอ โดยในการจดัหาประกนัภยันัน้ กฟผ. ตก
ลงที่จะให้กองทุนรวมฯ เข้ามามีสว่นร่วมพิจารณากําหนดขอบเขต เง่ือนไขและวงเงินประกนัภยัด้วย 

(10) พนักงาน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 กฟผ. มีพนกังานซึง่รับผิดชอบในการบริหารจดัการ โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 จํานวน 71 คน โดยประเภทของพนกังานของ กฟผ. สามารถแบง่ได้ดงันี ้

 ผู้บริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จํานวน 9 คน 

 พนกังานสือ่สารองค์กรจํานวน 2 คน 

 พนกังานเดินเคร่ืองจํานวน 28 คน 

 พนกังานบํารุงรักษาจํานวน 19 คน และ 

 พนกังานทัว่ไปจํานวน 13 คน 

(11) คดีความ  

จากการตรวจสอบสารบบคดีที่ศาลจากสารบบคอมพิวเตอร์ของศาลต่างๆซึ่งจัดทําโดยบริษัท วีระวงค์ , 
ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั อนัประกอบไปด้วย ศาลแพง่ (ที่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตัง้อยู่)
ศาลอาญา ศาลล้มละลาย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลภาษี ศาลแรงงาน 
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และศาลปกครอง โดยตรวจสอบ ณ วนัที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และจากการยืนยนัข้อมูล ณ วนัที่ 26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดย กฟผ. บนข้อมลูคดีความที่เก่ียวข้องกบั กฟผ. ซึ่งถกูตรวจพบในสารบบคดี
ข้างต้น ไม่ปรากฏว่ามีคดีความ คดีอนุญาโตตลุาการ หรือกระบวนพิจารณาคดีอื่นใดที่มีนยัสําคญัและ
เก่ียวข้องโดยตรงกบั โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ซึ่ง กฟผ. เช่ือว่าจะสง่ผลกระทบในทางลบอย่าง
ร้ายแรงตอ่ธุรกิจ สถาบนัการเงิน ผลการดําเนินการ และแนวโน้มการดําเนินการในอนาคตของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึง่บริหารจดัการโดย กฟผ.   

3.2 ลักษณะอุตสาหกรรม  

ข้อมลูและเนือ้หาทัง้หมดในสว่นนี ้(ทัง้ที่เกิดขึน้จริงในอดีต ที่เป็นการประมาณการและการคาดการณ์ในอนาคต) ไม่
เพียงแต่เฉพาะสว่นที่เก่ียวข้องกบัภาวะอตุสาหกรรม และความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินนัน้ มาจาก
เอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เอกสารของทางราชการ และเอกสารซึ่งมีแหลง่ที่มาจากภาคอตุสาหกรรม  บริษัท
จัดการไมรั่บรองความถกูต้องของเนือ้หาของข้อมลูนี ้แหลง่ข้อมลูเหลา่นีจ้ดัทําขึน้บนสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
และสมมติฐานอื่นๆ ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อน และข้อมลูนีย้งัไม่ได้รับการตรวจสอบความถกูต้องโดยอิสระจาก
กองทุนรวมฯ บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ กฟผ. หรือ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ตลอดจนที่
ปรึกษาใดๆ ของบริษัทจัดการ และของบคุคลใดๆ ดงักลา่วข้างต้น และบคุคลดงักลา่วข้างต้นทัง้หมดไม่ได้รับรอง
ความถกูต้องของข้อมลูดงักล่าว ผู้ลงทุนควรตระหนกัว่า ข้อมลูภาวะอุตสาหกรรมบางสว่นซึ่งปรากฏอยู่ในสว่นนี ้
เป็นการประมาณการโดยปราศจากการรับรองยืนยนัอย่างเป็นทางการ หรือแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ในประเทศ และ
ควรใช้ข้อมลูดงักลา่วด้วยความระมดัระวงั นอกจากนี ้ข้อมลูตวัเลขบางสว่นท่ีปรากฏในสว่นนีเ้ป็นตวัเลขที่มีการปัด
เศษ เพื่อให้ง่ายตอ่ความเข้าใจ 

เนือ้หาในสว่นนี ้ประกอบด้วยการคาดการณ์และประมาณการในอนาคต  (Forward-Looking) อื่นๆ ทัง้นี ้ข้อความ
ในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) จําเป็นต้องจดัทําขึน้บนสมมติฐาน
และประมาณการต่างๆ ที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งอาจทําให้สมมติฐานและประมาณ
การที่ใช้อ้างอิงอาจไม่ถกูต้อง และมีความเป็นไปได้ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีพฒันาการเกิดขึน้ของสภาวะ
และสภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ อตุสาหกรรม สภาพตลาด กฎหมาย รัฐบาล และระเบียบต่างๆ ตลอดจน
การกระทํา หรือละเว้นกระทําการของบคุคลอื่นๆ สมมติฐานเกี่ยวกบัสิ่งต่างๆ ดงักลา่วข้างต้นเกี่ยวข้องกบัก าร
ตดัสินในเร่ืองต่างๆ ซึ่งรวมถึง สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัของตลาดในอนาคต ตลอดจน รัฐบาลในอนาคต
และการตดัสินใจทางธุรกิจ  ซึ่งเร่ืองดงักลา่วทัง้หมดเป็นเร่ืองที่ยากสาํหรับการคาดการณ์ หรือไม่อาจคาดการณ์ได้
อย่างถกูต้อง ผลที่เกิดขึน้จริงและเหตกุารณ์ในอนาคตอาจมีความแตกต่างจากการประมาณการดงักลา่วอย่างมี
นยัสาํคญั ทัง้นี ้ผู้ลงทนุจึงควรมีความระมดัระวงั และใช้วิจารณญาณในการใช้ข้อมลูดงักลา่วโดยควรศึกษาข้อมลู
ดงักลา่วประกอบกบัเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เอกสารของทางราชการ หรือเอกสารซึ่งมีแหลง่ที่มาจาก
ภาคอตุสาหกรรม เพื่อใช้ในการคาดการณ์ผลประกอบการ หรือแนวโน้มของอตุสาหกรรมในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ลกัษณะอตุสาหกรรมไม่ได้สง่ผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมฯ ทัง้นี ้เนื่องจากรายได้หลกัของ
กองทุนรวมฯ จากการเข้าลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย คือรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งขึน้อยู่ 
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กบัชัว่โมงความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 โดยไม่ขึน้กบัการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่
ระบบ 

ภาพรวมธุรกิจ  

อตุสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย ถือเป็นระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานที่ถกูกํากบัดแูลการดําเนินงานโดย  พน. 
กกพ. และ กพช. โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในพฒันาและจดัหาพลงังานไฟฟ้าให้มีความมัน่คงและยัง่ยืน ในราคาที่
เหมาะสม มีคณุภาพมาตรฐานระดบัสากล และสง่เสริมให้เอกชนมีสว่นร่วมในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดภาระของ 
กฟผ. ในการลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้ในอนาคต 

3.2.1 การผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศ 

การผลิตและรับซือ้ไฟฟ้า 

ผู้ผลิตไฟฟ้าหลกัเพื ่อการพาณิชย์ของประเทศ ได้แก่ กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน โดย กฟผ. 
จําหน่ายไฟฟ้าเกือบทัง้หมดที ่ผลิตและซื อ้จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและประเทศเพื ่ อนบ้านให้แก่
รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ได้แก่ กฟน. และ กฟภ. โดย กฟน. และ กฟภ. เป็นผู้ จําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ ใช้
ไฟฟ้ารายย่อย ลกูค้าธุรกิจ และลกูค้าอุตสาหกรรมทัว่ประเทศ นอกจากนี ้กฟผ. ยงัมีการจําหน่าย
ไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศ
มาเลเซีย โดนเป็นเจ้าของเครือข่ายระบบจัดจําหน่ายไฟฟ้าในเขตให้บริการของตน กฟผ. นบัเป็นผู้ซือ้
ไฟฟ้าแบบขายส่งหลกัของประเทศแม้ว่าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจะเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าให้กับ
ลกูค้าอุตสาหกรรมโดยตรงด้วยก็ตาม นอกจากนี ้กฟผ. ยงัเป็นผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของประเทศ โดย
เป็นเจ้าของ ดําเนินการ ด ูแลรักษา และพฒันาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ (National 
Transmission Grid) 

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) ผู้ผลิตไฟฟ้าที่จําหน่ายไฟฟ้าให้กับ 
กฟผ. โดยเข้าร่วมในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่หรือผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ( Independent 
Power Producer Program หรือ IPP) (2) ผู้ผลิตไฟฟ้าที่จําหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. โดยเข้าร่วมใน
โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer Program หรือ SPP) และ (3) ผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer Program, “VSPP”) อนึ่ง ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
(IPP) จะจําหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. เท่านัน้ ในขณะที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จะจําหน่ายไฟฟ้า
บางส่วนที่ผลิตได้ให้กับลกูค้าอุตสาหกรรมด้วย 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้า และเปิดโอกาส
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนร่วมประมลูแข่งขนัการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้ เพื่อช่วยลดภาระการลงทนุของ กฟผ. 
ในการผลิตไฟฟ้า 
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ก าลังผลิตรวมของประเทศ 

จากข้อมลูที่เผยแพร่โดย พน. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีกําลงัผลิตติดตัง้รวมของระบบ
ไฟฟ้าทัง้สิน้ 34,780 เมกะวตัต์ จากจํานวนดงักลา่ว กฟผ. มีกําลงัผลิต 15,482 เมกะวตัต์ หรือร้อยละ 
44.5 ของกําลงัการผลิตรวม ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีกําลงัการผลิต 13,167 เมกะวตัต์ หรือ
ร้อยละ 37.9 ของกําลงัผลิตรวม ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) มีกําลงัผลิต 3,727 เมกะวตัต์ หรือร้อยละ 
10.7 ของกําลงัผลิตรวม และกําลงัผลิตอีก 2,404 เมกะวตัต์ หรือร้อยละ 6.9 ของกําลงัผลิตรวมจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศ 

ตารางที่  8: ก าลังผลิตติดตัง้รวมของประเทศ 

โรงไฟฟ้า ก าลังผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ 

1. โรงไฟฟ้าของ กฟผ.  15,482  44.52 

2. ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 13,167 37.86 

3. ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (Firm) (SPP) 3,727 10.71 

4. ผู้ผลติไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน 2,404 6.91 

- โรงไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนเทินหินบนู 434 1.25 

- โรงไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนห้วยเฮาะ 126 0.36 

- โรงไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนนํา้งมึ 2 597 1.72 

- โรงไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนนํา้เทิน 2 948 2.72 

- สายสง่เช่ือมโยงไทย-มาเลเซีย 300 0.86 

รวมก าลังผลิตตดิตัง้รวมของระบบไฟฟ้า  34,780 100.00 

ที่มา : พน. 



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนท่ี 1 ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หน้าท่ี 68 

3.2.2  ความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศ 

สถติิความต้องการใช้ไฟฟ้า 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุและจํานวนหน่วยที่โรงไฟฟ้าทัง้หมดผลิตได้ในแต่ละปี มีแนวโน้มเพิ่มขึน้จาก
การขยายตวัทางเศรษฐกิจและจํานวนประชากรในประเทศ เว้นแต่ในปี พ.ศ. 2554 ที่ประเทศไทยเกิด
วิกฤตนํา้ท่วมครัง้ใหญ่ ส่งผลให้อุตสาหกรรมหลายแห่งหยุดชะงัก และอุณหภูมิที่ตํ่าลงส่งผลให้ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อทําความเย็นลดลง จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุและพลงังาน
ไฟฟ้าที่ผลติและซือ้ มีคา่ดงันี ้

ตารางที่ 9: รายละเอียดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและพลงัไฟฟ้าที่ผลิตและซือ้ 

 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้าที่ผลติและซือ้ 

ปีงบประมาณ 
เมกะวัตต์ 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
ล้านหน่วย 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 เมกะวัตต์ % ล้านหน่วย % 

2531 5,444.00 710.10 15.00 31,996.94 3,803.78 13.49 
2532 6,232.70 788.70 14.49 36,457.09 4,460.15 13.94 
2533 7,093.70 861.00 13.81 43,188.79 6,731.70 18.46 
2534 8,045.00 951.30 13.41 49,225.03 6,036.24 13.98 
2535 8,876.90 831.90 10.34 56,006.44 6,781.41 13.78 
2536 9,730.00 853.10 9.61 62,179.73 6,173.29 11.02 
2537 10,708.80 978.80 10.06 69,651.14 7,471.41 12.02 
2538 12,267.90 1,559.10 14.56 78,880.37 9,229.23 13.25 
2539 13,310.90 1,043.00 8.50 85,924.14 7,043.77 8.93 
2540 14,506.30 1,195.40 8.98 92,724.66 6,800.52 7.91 
2541 14,179.90 (326.40) (2.25) 92,134.44 (590.22) (0.64) 
2542 13,712.40 (467.50)  (3.30) 90,413.99  (1,720.45) (1.87) 
2543 14,918.30 1,205.90 8.79 96,780.72 6,366.73 7.04 
2544 16,126.40 1,208.10 8.10 103,165.20 6,384.48 6.60 
2545 16,681.10 554.70 3.44 108,382.46 5,217.26 5.06 
2546 18,121.40 1440.30 8.63 116,669.98 8,280.70 7.64 
2547 19,325.80 1,204.40 6.64 127,756.41 11,086.43 10.22 
2548 20,537.50 1,211.70 6.26 134,893.25 9,097.85 5.58 
2549 21,064.00 526.50 2.57 142,112.18 7,218.93 5.35 
2550 22,009.20 945.20 4.49 143,741.92 1,629.74 1.15 
2551 22,018.00 8.80  0.04 145,227.52 1,485.60 1.03 
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 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้าที่ผลติและซือ้ 

ปีงบประมาณ 
เมกะวัตต์ 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
ล้านหน่วย 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 เมกะวัตต์ % ล้านหน่วย % 

2552 22,044.90 26.90 0.12 145,297.31 69.79 0.05 
2553 24,009.90 1,965.00 8.91 160,189.53 14,892.22 10.25 
2554 23,900.21 (109.69) (0.46) 158,870.49 (1,319.04) (0.82) 
2555 26,121.10 2,220.89 9.29 173,205.13 14,334.64 9.02 
2556 26,598.14 477.04 1.83 173,535.45 330.32 0.19 

หมายเหตุ: ปี พ.ศ. 2550 - 2556  ความต้องการไฟฟ้าสทุธิสงูสดุ (Net Peak) และพลงังานไฟฟ้าที่ผลิต
สทุธิและซือ้ (Net Generation and Purchase) 

ที่มา :  กฟผ. 

การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า 

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ามีการนําแบบจําลอง End Use Model มาใช้ ซึ่งเป็นการพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้าโดยศึกษาจากพฤติกรรมการใช้ การขยายตวัของครัวเรือน และประสิทธิภาพของอปุกรณ์
ไฟฟ้า ประกอบกบัการคํานงึถึงสถานการณ์แวดล้อมที่มีผลกระทบตอ่ความต้องการใช้ไฟฟ้า เช่น นโยบาย
ของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป้าหมายการประหยดัพลงังานของรัฐบาล และผลกระทบจากภยั
ธรรมชาติ เป็นต้น โดยการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 สว่นคือ การพยากรณ์พลงังาน
ไฟฟ้า และการพยากรณ์พลงัไฟฟ้าสงูสดุ ข้อมลูเผยแพร่โดยสํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน พน. 
(สนพ.) คา่พยากรณ์พลงังานไฟฟ้า และพลงัไฟฟ้าสงูสดุ มีคา่ดงันี ้

ตารางที่ 10: รายละเอียดค่าพยากรณ์พลังงานไฟฟ้า และพลังไฟฟ้าสูงสุด 

ปี 
พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้า 

เมกะวัตต์ 
เพิ่ม 

ล้านหน่วย 
เพิ่ม 

เมกะวัตต์ % ล้านหน่วย % 
2555 26,355 2,285 9.49 175,089 14,383 8.95 
2556 27,443 1,088 4.13 183,283 8,194 4.68 
2557 28,790 1,347 4.91 191,630 8,347 4.55 
2558 30,231 1,441 5.01 200,726 9,096 4.75 
2559 31,809 1,578 5.22 210,619 9,893 4.93 
2560 33,264 1,455 4.57 219,616 8,997 4.27 
2561 34,593 1,329 4.00 227,760 8,144 3.71 
2562 35,869 1,276 3.69 236,408 8,648 3.80 
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ปี 
พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้า 

เมกะวัตต์ 
เพิ่ม 

ล้านหน่วย 
เพิ่ม 

เมกะวัตต์ % ล้านหน่วย % 
2563 37,326 1,457 4.06 246,164 9,756 4.13 
2564 38,726 1,400 3.75 255,591 9,427 3.83 
2565 40,134 1,408 3.64 265,039 9,448 3.70 
2566 41,567 1,433 3.57 274,672 9,633 3.63 
2567 43,049 1,482 3.57 284,640 9,968 3.63 
2568 44,521 1,472 3.42 294,508 9,868 3.47 
2569 46,003 1,482 3.33 304,548 10,040 3.41 
2570 47,545 1,542 3.35 314,925 10,377 3.41 
2571 49,115 1,570 3.30 325,470 10,545 3.35 
2572 50,624 1,509 3.07 335,787 10,317 3.17 
2573 52,256 1,632 3.22 346,767 10,980 3.27 

อัตราเพิ่มเฉลี่ย
ต่อปี 

1,483 4.16   9,793 4.13 

ที่มา: สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน พน. 

สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในประเทศ 

จากรายงานของ ศนูย์พยากรณ์และสารสนเทศพลงังาน สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน พน. (สนพ.) 
สาํหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2557 การใช้พลงังานไฟฟ้ารวมของประเทศมีปริมาณ 126,786 กิกะ
วตัต์ชัว่โมง เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 1.6 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่
แนน่อน รวมทัง้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีอตัราการขยายตวัที่ตํ่าลง ขณะที่ความต้องการไฟฟ้าสงูสดุ (Gross 
Peak Generation) ของประเทศไทยในแต่ละปีจะเกิดขึน้ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม เนื่องจาก
เป็นช่วงฤดรู้อน โดยในปี พ.ศ. 2557 มีการใช้ไฟฟ้าสงูสดุสทุธิในเดือน เมษายน จํานวน 26,942 เมกะวตัต์ 

3.2.3 แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan) 

เมื่อวนัที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 กพช. มีมติเห็นชอบแผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 
2553 – 2573 (PDP 2010) เพื่อเป็นแผนระยะยาวในการจดัหาพลงังานไฟฟ้าให้เพียงพอกบัความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าของประเทศในระยะ 20 ปี ข้างหน้า โดยแผน PDP 2010 ได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป  

ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มีการปรับปรุงแผน PDP 2010 ครัง้แรก เนื่องจากความต้องการไฟฟ้า
สงูขึน้เกินกวา่ที่มีการคาดการณ์ไว้ และเกิดปัญหาความลา่ช้าของโครงการโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าราย
เอกชนใหญ่ (IPP) จึงมีการเร่งพฒันาการสร้างโรงไฟฟ้า ของ กฟผ. และรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าราย
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เลก็ (SPP) ด้วยระบบพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) เพิ่มขึน้ โดยแผน PDP 2010 ปรับปรุงครัง้ที่ 1 
ได้รับอนมุตัิจาก ครม. เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2554 มีการปรับปรุงแผน PDP 2010 ครัง้ที่ 2 เนื่องจากเหตกุารณ์แผ่นดินไหวและ
คลื่นสนึามิที่ญ่ีปุ่ นเมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554  สง่ผลให้เกิดการร่ัวไหลของสารกมัมนัตรังสีจากโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิ พน. จึงเสนอให้มีการเลื่อนแผนการจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในประเทศไทยออกไป 3 ปี เป็นปี พ.ศ. 2566 เพื่อทบทวนมาตรการด้านความปลอดภยั การ
เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย ด้านกํากบัดแูลและด้านการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสีย โดยแผน PDP 
2010 ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 2 ได้รับอนมุตัิจาก ครม. เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 แผน PDP 2010 ได้ถกูปรับปรุงเป็นครัง้ที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนการ
พฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2555 – 2564 (Alternative Energy Development 
Plan) และแผนอนรัุกษ์พลงังาน 20 ปี พ.ศ. 2554 - 2573 (Energy Efficiency: EE) ของรัฐบาล กลา่วคือ 
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกจะถกูนํามาใช้ทดแทนเชือ้เพลิงฟอสซิลให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 25 
ภายใน 10 ปี ส่งผลให้โรงไฟฟ้าที่ใช้เชือ้เพลิงฟอสซิลบางส่วนถูกทดแทนด้วยโรงไฟฟ้าประเภทพลงังาน
หมุนเวียน อีกทัง้ รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้มีการประหยดัพลงังาน และใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
กําหนดเป้าหมายที่จะลดระดบัพลงังานต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี (พ.ศ. 2554-
2573) ส่งผลให้ค่าพยากรณ์ความต้องใช้ไฟฟ้าสงูสดุสทุธิ ปี พ.ศ. 2573 ลดลง 3,494 เมกะวตัต์ เป็น 
52,256 เมกะวตัต์ 

จากแผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 3 นัน้ ประเทศไทยจะมีกําลงัผลิต 
70,686 เมกะวตัต์ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยเพิ่มจากปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีกําลงัผลิต 32,395 เมกะวตัต์ โดย
จะมีกําลงัผลติที่สิน้อาย ุ16,839 เมกะวตัต์ จึงต้องเพิ่มกําลงัผลติ 55,130 เมกะวตัต์ ในระหวา่ง 20 ปีนี ้ใน
ปี พ.ศ. 2573 กฟผ. จะมีกําลงัผลติคิดเป็นร้อยละ 44 ของกําลงัผลิตทัง้หมด และ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) มีกําลงัผลิตเป็นร้อยละ 21 ร้อย
ละ 13 และ ร้อยละ 4 ของกําลงัผลิตทัง้หมดตามลําดบั โดยจะมีการนําเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศร้อยละ 
12 ของกําลงัผลติทัง้หมด ทัง้นี ้กําลงัผลติที่เหลือร้อยละ 6 จะเป็นกําลงัผลิตที่มาจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลงังาน
ทางเลอืกโดยยงัไมม่ีการกําหนดประเภทของโรงไฟฟ้าอยา่งชดัเจน 

ตารางที่ 11: สรุปแผนการผลติไฟฟ้าในช่วงปี พ.ศ. 2555-2573 

 

ก าลังการผลิต (เมกะวัตต์) 

กําลงัผลติไฟฟ้า ณ ธนัวาคม พ.ศ. 2554 32,395 
กําลงัผลติไฟฟ้าใหม ่ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2573 55,130 
กําลงัผลติไฟฟ้าที่ปลดจากระบบ ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2573 (16,839) 
รวมกําลงัผลติไฟฟ้าทัง้สิน้ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2573 70,686 
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ที่มา: พน. 

3.3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

3.3.1 ภาพรวมโครงสร้างองค์กรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลงังานภายใต้การกํากบัดแูลของ พน. และกระทรวงการคลงั โดยมีพนัธ
กิจหลกัคือ ผลติ จดัให้ได้มา จดัสง่และจําหนา่ยพลงังานไฟฟ้าให้แก่ กฟน. กฟภ. ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมาย
กําหนด และประเทศใกล้เคียง พร้อมทัง้ดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่เก่ียวกบั หรือ
ตอ่เนื่องกบักิจการของ กฟผ. 

กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้สงูเป็นอนัดบั 2 ของประเทศในปี พ.ศ. 2556 รองจาก ปตท. ทําให้มีฐานะ
ทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและมัน่คง อีกทัง้บริษัท Standard & Poor’s ได้จดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของ กฟผ. 
ไว้ที่เดียวกบัประเทศไทย โดยรายได้ของ กฟผ. มาจากการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

การผลิตไฟฟ้า 

กฟผ. ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. เป็นเจ้าของและเดินเคร่ืองเอง ซึ่งตัง้อยู่ในทกุภมูิภาคของประเทศ 
โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 กฟผ. มีโรงไฟฟ้ารวมทัง้สิน้จํานวน 41 แห่ง ซึ่งมีกําลงัผลิตทัง้สิน้ 
15,482 เมกะวตัต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าหลายประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 3 แห่ง โรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อนร่วม 6 แห่ง โรงไฟฟ้าพลงันํา้ 23 แห่ง โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน 8 แห่ง และโรงไฟฟ้าดีเซล 1 
แหง่  

การรับซือ้ไฟฟ้า 

นอกจากไฟฟ้าที่ กฟผ. ผลิตเองแล้ว กฟผ. ยงัรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กฟผ. รับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 11 ราย รวมกําลงั
ผลิตประมาณ 12,742 เมกะวตัต์ และจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) รวมกําลงัผลิตประมาณ 
3,525 เมกะวตัต์ รวมทัง้รับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และมาเลเซีย รวมกําลงัผลติประมาณ 2,405 เมกะวตัต์ 

การส่งไฟฟ้า 

กฟผ. ดําเนินการจดัสง่ไฟฟ้าที่ผลติจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และที่รับซือ้จากผู้ผลติไฟฟ้ารายอื่นผา่นระบบ
สง่ไฟฟ้าของ กฟผ. ซึง่มีโครงขา่ยครอบคลมุทัว่ประเทศ ที่ระดบัแรงดนั 500 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์ 132 
กิโลโวลต์ 115 กิโลโวลต์ และ 69 กิโลโวลต์ เพื่อจําหน่ายให้แก่ กฟน. กฟภ. และผู้ ใช้ไฟฟ้าโดยตรง 
นอกจากนี ้กฟผ. ยงัจําหนา่ยไฟฟ้าให้การไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ สปป.ลาว และมาเลเซีย  
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ธุรกิจอื่นๆ 

การใหบ้ริการ 

กฟผ. ให้บริการเชิงธุรกิจในกิจการไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานภายนอก โดยรายได้สว่นหนึ่งมาจากธุรกิจการ
ให้บริการงานเดินเคร่ืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า และงานรับจ้างเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง 
ทัง้นี ้นอกจากรายได้ดงักลา่ว กฟผ. ได้พยายามพฒันาธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจไฟฟ้าให้มากขึน้ ซึง่
ได้แก่การให้บริการบํารุงรักษาปรับปรุงอปุกรณ์ระบบสง่ และให้เช่าทรัพย์สนิบางสว่น 

การลงทนุ 

กฟผ. มีการลงทนุในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ หรือบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบั
การผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า โดย กฟผ. มีการลงทนุในบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 2 แห่ง
ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) (EGCO) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
(RATCH) โดย กฟผ. ถือหุ้นในบริษัทดงักลา่ว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 ร้อยละ 25.41 และร้อย
ละ 45.00 ตามลําดบั นอกจากนี ้กฟผ. ได้ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 35.00 ของทนุจดทะเบียนในบริษัท 
ผลิตไฟฟ้าและนํา้เย็น จํากดั ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและนํา้เย็นเพื่อใช้ในอาคารของท่าอากาศยาน
สวุรรณภมูิ รวมทัง้ยงัถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ซึ่งประกอบธุรกิจ
ด้านการลงทนุธุรกิจไฟฟ้าในต่างประเทศ และร้อยละ 45.00 ในบริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จํากดั ซึ่ง
ประกอบธุรกิจซ่อมชิน้สว่น Hot Gas Path Parts ของ Gas Turbine 

แผนภาพที่ 8: สรุปโครงสร้างการลงทุนของ กฟผ. 5 

                                                   
5 รายงานประจําปี ของ กฟผ. ปี 2556 
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แผนภาพที่ 9: สรุปบทบาทและหน้าที่ของ กฟผ. ในกจิการไฟฟ้าของประเทศ 

 

3.3.2 คณะกรรมการของ กฟผ. 

คณะกรรมการของ กฟผ. มีความรับผิดชอบสงูสดุในการบริหารจดัการกิจการของ กฟผ. โดย พ.ร.บ. 
กฟผ. กําหนดให้ กฟผ. มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการ กฟผ. ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 10 คน รวมทัง้ผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง โดยประธาน
กรรมการ หรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตัง้ ให้อยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี ตามที่กําหนดใน
พระราชบญัญตัิคณุสมบตัิมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ 

กฟผ. (ผลติ 15,482 
เมกะวตัต์) 

ระบบสง่ไฟฟ้าของ 
กฟผ. 

การควบคมุระบบ
กําลงัไฟฟ้า  

(System Operator) 

กฟผ. 

กฟน. และ 
กฟภ. 

ผู้ ใช้ไฟฟ้าโดยตรง 

บ้านพกัอาศยั/
ศนูย์การค้า/โรงงาน

อตุสาหกรรม 

การผลิตและซือ้ไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า การจ าหน่าย ผู้ใช้ไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้า กฟผ. 

ผู้ผลติไฟฟ้า 
เอกชนรายใหญ่ 

ผู้ผลติไฟฟ้าใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

ผู้ผลติไฟฟ้า 
รายเลก็ 
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ณ วนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการของ กฟผ. ก่อนการจดทะเบียนจดัตัง้กองทุนรวมฯ ได้แก่
บคุคลตอ่ไปนี ้

ชื่อ อาย ุ ต าแหน่ง 

นายคุรุจิต นาครทรรพ 60 ประธานกรรมการ 
นายปรเมธี วิมลศิริ 55 กรรมการ 
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 52 กรรมการ 
นายชวน ศิรินันท์พร 62 กรรมการ 
พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ 59 กรรมการ 
พลเอก วลิต โรจนภกัดี 59 กรรมการ 
นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ 57 กรรมการ 
นายเข็มชัย ชุติวงศ์ 61 กรรมการ 
นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ 62 กรรมการ 
นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ 50 กรรมการ 

นายสุนชัย ค านูณเศรษฐ์ 59 
ผู้วา่การ กฟผ. 
กรรมการ (โดยตําแหนง่) 

ตามข้อบังคับฉบับปัจจุบันของ กฟผ. ฉบับที่ 338 ว่าด้วย การประชุมและการดําเนินกิจการของ
คณะกรรมการ กฟผ. การประชมุของคณะกรรมการ กฟผ. ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทัง้หมด นบัรวมทัง้ประธานกรรมการด้วยจงึจะเป็นองค์ประชมุ ทัง้นี ้การวินิจฉยัชีข้าด
ของที่ประชมุคณะกรรมการให้ถือเสยีงสนบัสนนุข้างมาก โดยถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานกรรมการ
ในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  

ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. กฟผ. ได้กําหนดว่าในกิจการที่เก่ียวกบับคุคลภายนอก ให้ผู้ว่าการ กฟผ. 
เป็นผู้กระทําในนามของ กฟผ. และเป็นผู้กระทําแทน กฟผ.  

ข้อมูลบางประการเก่ียวกับกรรมการชุดปัจจุบนัของ กฟผ. ก่อนการจดทะเบียนจัดตัง้กองทุนรวมฯ มี
ดงันี ้

นายคุรุจิต นาครทรรพ ดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการของ กฟผ. และปัจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็น
รองปลดักระทรวงพลงังาน นอกจากนี ้ยงัดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ 
จํากดั (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 

นายคุรุจิต นาครทรรพ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก      
สาขา Petroleum Engineering จาก University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา  

นายปรเมธี วิมลศิริ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ กฟผ. และปัจจุบันยังดํารงตําแหน่งเป็น รอง
เลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.) สาํนกันายกรัฐมนตรี  
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นายปรเมธี วิมลศิริ จบการศึกษาในระดบัปริญญาเอก Ph.D. (Economics) จาก Carleton University 
ประเทศแคนาดา ระดบัปริญญาโท M.A. (International Affairs) จาก Columbia University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และระดบัปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ กฟผ. และปัจจุบันดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั  กระทรวงการคลงั และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท วิทยุ
การบินแหง่ประเทศไทย จํากดั 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ  จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration 
(M.B.A.) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และระดบัปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นายชวน ศิรินันท์พร ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ กฟผ. และเคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมการ
ปกครอง และผู้ว่าราชการจงัหวดัต่างๆ ได้แก่ จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัแพร่ จงัหวดัอบุลราชธานี และ
จงัหวดัมหาสารคาม 

นายชวน ศิรินนัท์พร จบการศึกษาในระดบัปริญญาโท พฒันบริหารศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) จาก
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และระดบัปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ กฟผ. และปัจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็นแม่ทพัภาค
ที่ 1 และผู้อํานวยการศนูย์ปรองดองสมานฉนัท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.)  

พลโท กมัปนาท รุดดิษฐ์ จบการศึกษาในระดบัปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การทหาร) จากโรงเรียน
เสนาธิการทหารบก และระดบัปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต จากโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

พลเอก วลิต โรจนภักดี ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการของ กฟผ. และปัจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็นรองเสนาธิ
การทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย  

พลเอก วลิต โรจนภักดี จบการศึกษาในระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จาก
มหาวิทยาลยับรูพา และระดบัปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต จากโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ กฟผ. และปัจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดี
กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้ ชํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ จบการศึกษาในระดบัปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรม
ขนส่ง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (ความปลอดภยั) จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (โยธา) จาก
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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นายเข็มชัย ชุติวงศ์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ กฟผ. และปัจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็นผู้ตรวจการ
อยัการ สาํนกังานอยัการสงูสดุ และเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ (สปช.) 

นายเข็มชัย ชุติวงศ์ จบการศึกษาในระดบัปริญญาโทด้านนิติศาสตร์  LL.M. จาก Havard University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดบัปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ กฟผ.  และเคยดํารงตําแหน่งผู้ ว่าการ กฟผ. 
นอกจากนี ้เคยดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัดประธาน
กรรมการบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบรีุ จํากดั และ ประธานกรรมการบริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จํากดั  

นายสทุศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคร่ืองกล) จาก
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ กฟผ. และปัจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดี
กรมยโุรป กระทรวงการตา่งประเทศ  

นายศรัณย์ เจริญสวุรรณ จบการศึกษาในระดบัปริญญาโทด้านการทูต จาก Georgetown University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดบัปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ จาก
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นายสุนชัย ค านูณเศรษฐ์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ กฟผ. โดยตําแหน่ง และดํารงตําแหน่งเป็น
ประธานกรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล  

นายสนุชัย คํานณูเศรษฐ์ จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จาก
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการ กฟผ. เป็นผู้มีบทบาทสําคญัในการกํากับควบคุมการบริหารกิจการ การตดัสินใจ การ
กําหนดนโยบายและกลยทุธ์ของ กฟผ. โดยมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกลัน่กรองและติดตาม
ทบทวนการดําเนินงานในแต่ละระบบงานที่สําคัญ ได้แก่ ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบธรรมาภิบาล 
ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ให้ความเห็นชอบ
แผนงานทกุระบบ 

นอกจากนี ้ได้มีการรายงานผลการดําเนินงานทัง้ในด้านการเงินและที่มิใช่การเงินอย่างสมํ่าเสมอเป็นราย
เดือน หรือรายไตรมาสตามความจําเป็นของงาน และมีการติดตามผลการดําเนินงานตามระบบงานต่างๆ 
ผ่านการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการ กฟผ. ได้มอบ
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะอย่างสมํ่าเสมอและหลากหลาย นอกจากการประชุมประจําทุกเดือนแล้ว 
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คณะกรรมการ กฟผ. ได้มีการติดตามการดําเนินงานด้วยช่องทางต่างๆ เช่น ตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน
ของ กฟผ. เข้าร่วมกิจกรรมสําคัญที่ กฟผ. จัดขึน้ รวมถึงเชิญผู้ เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถาม
ข้อมลูเพิ่มเติม เป็นต้น 

ระบบการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าที่ดําเนินการกํากบัดแูลให้มัน่ใจ
ว่ากฟผ. มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงนโยบายและการ
ดําเนินการเพื่อให้ครอบคลมุความเสีย่งทัง้หมดที่อาจเกิดขึน้กบั กฟผ. 

ในด้านการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั นอกจาก กฟผ. ได้ดําเนินการสนองตอบต่อการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยงัให้ความสําคญักับการนําระบบบริหารความเสี่ยง 
COSO ERM (Commitee of Sponsoring Organizations Enterprise Risk Management) มาใช้เพื่อให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การโดยเช่ือมโยงกบัวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์ของ กฟผ. อาทิเช่น การบรูณา
การ การกํากบัดแูลกิจการที่ดี การบริหารความเสีย่ง และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อนําไปสู่
การสร้างมลูคา่แก่องค์การ และปลกูฝังความเสีย่งให้เป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์การ 

ระบบธรรมาภิบาล มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. รับผิดชอบการกํากบัดแูล ควบคมุ และ
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน กฟผ. ในกิจกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี และกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ กฟผ.        
ทกุ 6 เดือน 

ระบบการตรวจสอบภายใน มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่รับผิดชอบในการกํากับ
ดแูลระบบการตรวจสอบภายใน กฟผ. รวมทัง้บริษัทในเครือ ติดตามการดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะอยา่งตอ่เนื่องเป็นประจําทกุไตรมาส 

ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ คณะกรรมการ กฟผ. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของ
คณะกรรมการ กฟผ. พิจารณากลัน่กรองแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กฟผ. แล้ว
รายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ ซึ่งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (กฟผ. – คทส. หรือ 
EGAT INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE - EITC) เป็นผู้ รวบรวมและจดัทํารายงานการ
ประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจดัการสารสนเทศในภาพรวมขององค์กร รวมถึงจัดทําแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร เสนอคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. และ
คณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลําดับ และนําส่งให้ พน. และกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารรับทราบ 

ระบบบริหารทรัพยากรบคุคล มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล กฟผ. รับผิดชอบในการ
กํากบัดแูล ควบคมุ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านทรัพยากรบคุคลของ กฟผ. พิจารณาแผนแม่บท
ด้านทรัพยากรบคุคลก่อนเสนอคณะกรรมการ กฟผ. รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการกํากับ
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ดแูลด้านทรัพยากรบคุคลตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ. โดยมีคณะกรรมการพิจารณา
นโยบายและแนวทางการพฒันาองค์กร กฟผ. (คนพ.) ซึง่มีรองผู้วา่การบริหารเป็นประธาน รับผิดชอบการ
จดัทําแผนแมบ่ทบริหารทรัพยากรบคุคล กฟผ.  

3.3.3 คณะผู้บริหารของ กฟผ. 

ผู้บริหารชุดปัจจุบนัของ กฟผ. จะยงัคงเป็นผู้บริหารต่อไปหลงัจากการจดทะเบียนจดัตัง้กองทุนรวมฯ 
โดยผู้บริหารของ กฟผ. ภายหลงัการจดัตัง้กองทุนรวมฯ ได้แก่บคุคลตอ่ไปนี ้

ชื่อ อาย ุ ต าแหน่ง 
นายสนุชยั คํานณูเศรษฐ์ 58 ผู้วา่การ กฟผ.  

นายชาติชาย โรจนรัตนางกรู 58 รองผู้ ว่าการบญัชีและการเงิน ทําหน้าที่ผู้บริหารใหญ่
ด้านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO) 

นายประภาส วิชากลู 59 รองผู้วา่การเชือ้เพลงิ 

นายสธุน บญุประสงค์ 57 รองผู้วา่การระบบสง่ 

นายรัตนชยั นามวงศ์ 58 รองผู้วา่การพฒันาโรงไฟฟ้า 

นายรัมย์ เหราบตัย์ 58 รองผู้วา่การผลติไฟฟ้า 

นายกรศิษฏ์ ภคัโชตานนท์ 56 รองผู้วา่การพฒันาธุรกิจ 

นายบญุมาก สมิทธิลลีา 59 รองผู้วา่การพฒันาระบบสง่ 

นายสบืพงษ์ บรูณศิรินทร์ 55 รองผู้วา่การบริหาร 

นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศยั 58 รองผู้วา่การนโยบายและแผน 

นายสหรัฐ บญุโพธิภกัดี 56 รองผู้ว่าการกิจการสงัคม ทําหน้าที่โฆษกการไฟฟ้าฝ่าย
ผลติแหง่ประเทศไทย 

ที่มา: กฟผ. 

ประวตัิโดยสงัเขปเก่ียวกบัคณะผู้บริหารของ กฟผ. มีดงันี ้

นายสุนชัย ค านูณเศรษฐ์ ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ ว่าการ ของ กฟผ. ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 นายสุนชัย จบ
การศกึษาในระดบัปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร ดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้ ว่าการบญัชีและการเงิน ทําหน้าที่ผู้บริหารใหญ่
ด้านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO) ของ กฟผ. ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2557 นายชาติชาย จบการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี บญัชี จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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นายประภาส วิชากูล ดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้ ว่าการเชือ้เพลิง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 นายประภาส จบ
การศึกษาในระดบั ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) จาก New Mexico Institute of Mining and 
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดบัปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

นายสุธน บุญประสงค์ ดํารงตําแหนง่เป็นรองผู้วา่การระบบสง่ ของ กฟผ. ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 นายสธุน 
จบการศึกษาในระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นายรัตนชัย นามวงศ์ ดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้ ว่าการพฒันาโรงไฟฟ้า ของ กฟผ. ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 
นายรัตนชัย จบการศึกษาในระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลหการ จาก
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นายรัมย์ เหราบัตย์ ดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ของ กฟผ. ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 นายรัมย์ 
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้ว่าการพฒันาธุรกิจ ของ กฟผ. ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 
นายกรศิษฏ์ จบการศกึษาในระดบัปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล จากจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

นายบุญมาก สมิทธิลีลา ดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้ว่าการพฒันาระบบสง่ ของ กฟผ. ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 
นายบญุมาก จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ ดํารงตําแหนง่เป็นรองผู้วา่การบริหาร ของ กฟผ. ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 นายสืบ
พงษ์ จบการศกึษาในระดบัปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  และ
ระดบัปริญญาตรี นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย ดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้ ว่าการรองผู้ ว่าการนโยบายและแผน ของ กฟผ. 
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2557 นายชนินทร์ จบการศกึษาในระดบัปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จาก UNIVERSITY OF MISSOURIROLLA, U.S.A. และระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมไฟฟ้า จาก UNIVERSITY OF MISSOURIROLLA, U.S.A. 

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี ดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้ว่าการกิจการสงัคม และทําหน้าที่โฆษกการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ของ กฟผ. ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 นายสหรัฐ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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3.3.4 คณะผู้บริหารของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

ผู้บริหารชุดปัจจุบนัของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 จะยงัคงเป็นผู้บริหารต่อไปหลงัจากการจด
ทะเบียนจัดตัง้กองทุนรวมฯ โดยผู้บริหารของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ภายหลงัการจัดตัง้
กองทุนรวมฯ ได้แก่บคุคลตอ่ไปนี ้

ชื่อ อาย ุ ต าแหน่ง 

นายอมัพร แสงสกุดี 59 ผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

นายยงยทุธ ปรีชม 54 ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

นายกิติชยั มะลดิา 46 วิศวกรระดบั 11 

นายวรวฒัน์ คงตัง้จิตต์ 47 หวัหน้ากองเดินเคร่ือง 

นายรักษ์ เหลา่วฒันา 55 หวัหน้ากองบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

นายนิพนัธ์ นาคพีระยทุธ 54 หวัหน้ากองบริหาร 

นายอัมพร แสงสุกดี ดํารงตําแหน่งเป็น ผู้ อํานวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 
นอกจากนี ้เคยดํารงตําแหนง่เป็น ผู้อํานวยการฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าบางปะกง ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้าบางปะกง และหวัหน้ากองบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ฝ่ายบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าบางปะกง  

นายอมัพร แสงสกุดี จบการศึกษาในระดบัปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นายยงยุทธ ปรีชม ดํารงตําแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 
นอกจากนี ้เคยดํารงตําแหน่ง หวัหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน หวัหน้ากองโยธา และหวัหน้า
แผนกเดินเคร่ือง ฝ่ายการผลติโรงไฟฟ้าบางปะกง 

นายยงยุทธ ปรีชม จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล จาก 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นายกิติชัย มะลิดา ดํารงตําแหนง่เป็น วิศวกรระดบั 11 ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2557 นอกจากนี ้เคยดํารงตําแหน่ง 
หวัหน้ากองบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 2 หวัหน้าแผนกบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าอปุกรณ์ควบคุม
และเคร่ืองวดั และหวัหน้าแผนกบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า ฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

นายกิติชัย มะลิดา จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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นายวรวัฒน์ คงต้ังจิตต์ ดํารงตําแหน่งเป็น หวัหน้ากองเดินเคร่ือง ตัง้แต่ ปี พ.ศ.2556 นอกจากนี ้เคย
ดํารงตําแหน่ง หวัหน้าแผนกเดินเคร่ือง โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และหวัหน้าแผนกเดินเคร่ือง โครงการ
เดินเคร่ืองและบํารุงรักษาประจําโรงไฟฟ้า บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบรีุ จํากดั 

นายวรวฒัน์ คงตัง้จิตต์ จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นายรักษ์ เหล่าวัฒนา ดํารงตําแหนง่เป็น หวัหน้ากองบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า ตัง้แต่ปี พ.ศ.2556 นอกจากนี ้
เคยดํารงตําแหนง่เป็น หวัหน้ากองเดินเคร่ือง และหวัหน้าแผนกเดินเคร่ือง โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

นายรักษ์ เหลา่วฒันา จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล จาก 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นายนิพันธ์ นาคพีระยุทธ ดํารงตําแหนง่เป็น หวัหน้ากองบริหาร ตัง้แตปี่ พ.ศ.2552 นอกจากนี ้เคยดํารง
ตําแหนง่เป็น วิศวกรควบคมุความปลอดภยั โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

นายนิพนัธ์ นาคพีระยทุธ จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ครุศาสตร์บณัฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนท่ี 1 ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หน้าท่ี 83 

แผนภาพตอ่ไปนีแ้สดงโครงสร้างการบงัคบับญัชาของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

แผนภาพที่ 10: โครงสร้างการบังคับบัญชาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

 

3.3.5 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

กฟผ. มีความมุง่มัน่ในการบริหารองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพเต็มความสามารถ มีการบริหารจดัการตาม
แนวทางการกํากับดแูลกิจการที่ดี ตามหลกัสากลมาโดยตลอด ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และอยูร่่วมกบัสงัคมได้อยา่งยัง่ยืน การบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม คํานึงถึง
ผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่น 

คณะกรรมการ กฟผ. ได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ กฟผ. โดยตระหนกัถึงความสําคญั 
และมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ กฟผ. "เป็นองค์กรชัน้นําในกิจการไฟฟ้าและธุรกิจที่เก่ียวข้องในระดบั

ผู้อ านวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ วิศวกรระดบั 11 

กองบริหาร 

แผนกประชาสมัพนัธ์และชมุชน
สมัพนัธ์ 

กองเดินเคร่ือง กองบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

แผนกเดินเคร่ืองกะ 1/1 

แผนกวางแผนการ 
ผลิตและประสิทธิภาพ 

แผนกเคมีและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนกเดินเคร่ืองกะ 1/2 

แผนกเดินเคร่ืองกะ 1/3 

แผนกเดินเคร่ืองกะ 1/4 

แผนกวศิวกรรม
บํารุงรักษา 

แผนกบาํรุงรักษา
โรงไฟฟ้า 

แผนกบาํรุงรักษา
ตามแผน 

แผนกงานบคุคลและ
บริการ 

แผนกบาํรุงรักษาอาคาร
และบริเวณ 

แผนกบญัชีและ
งบประมาณโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ 

แผนกความปลอดภยั  
อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

แผนกจดัหาและพสัด ุ
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สากล มีการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
เช่ือมัน่และการยอมรับของสงัคม" ดงันี ้

(1) นําหลกัสําคญัในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 6 หลกัการ คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกั
ความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มค่า มาใช้ในการ
บริหารงานภายในองค์กรอยา่งเป็นธรรม 

(2) พงึกําหนดจรรยาบรรณของ กฟผ. เพื่อให้คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงาน รวมถึงลกูจ้าง
ทกุคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิควบคูไ่ปกบัข้อบงัคบั และระเบียบของ กฟผ. 

(3) การกําหนดวิสยัทัศน์ กลยทุธ์ นโยบาย และแผนงานที่สําคญัของ กฟผ. จะพิจารณาถึงปัจจัย
เสี่ยง และวางแนวทางการบริหารจดัการที่มีความเหมาะสม รวมทัง้ดําเนินการตามระบบการ
ควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความ
นา่เช่ือถือ 

(4) สง่เสริมให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงาน ปฏิบตัิงานด้วยความทุม่เทและรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ 

(5) สง่เสริมให้มีการบริหารจดัการท่ีดีโดยคํานงึถึง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐสงัคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
ด้านผู้ รับบริการและผู้มีสว่นได้เสยี ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบตัิงาน 

(6) ส่งเสริมให้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองขึน้ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณา
กลัน่กรองงานท่ีมีความสาํคญัอยา่งรอบคอบ 

(7) สง่เสริมให้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของ กฟผ. ทัง้ข้อมลูทางการเงินและที่ไมใ่ช่ทางการเงิน
อยา่งถกูต้อง เช่ือถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ สมํ่าเสมอ และทนัเวลา เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องและผู้มีสว่น
ได้เสยีของ กฟผ. ได้รับข้อมลูสารสนเทศอยา่งเทา่เทียมกนั 

(8) คณะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหาร ต้องเป็นผู้นําต้นแบบท่ีดีด้านจริยธรรมและคณุธรรม 

(9) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธาน
กรรมการ และผู้วา่การออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

(10) มีระบบและกระบวนการสรรหา และ/หรือ การคดัสรรบคุลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่ง
บริหารที่สาํคญัทกุระดบัอยา่งเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม 

(11) จัดให้มีการประเมินผลตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ กฟผ. 
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การสนองนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. 

เพื่อให้นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของ กฟผ. ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการ กฟผ. มีผลอย่างเป็น
รูปธรรม ผู้ว่าการในฐานะฝ่ายบริหารสงูสดุของ กฟผ. ได้ออกประกาศเพื่อสนองนโยบายโดยให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานยึดมั่นในหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. 6 หลกัการ คือ หลกันิติธรรม หลกั
คณุธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีสว่นร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มค่า มุ่งเน้นการ
เป็นองค์การเชิงยทุธศาสตร์ของประเทศ และการพฒันาธุรกิจของคนไทยในภมูิภาค มีประสิทธิภาพสงู
เทียบเคียงองค์การชัน้นําระดบัสากล เป็นผู้นําด้านการอนรัุกษ์พลงังานและการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นที่
เช่ือมัน่และยอมรับของสงัคม เป็นองค์การคณุภาพ มีธรรมาภิบาล มีการบริหารงานที่ทนัสมยั รวมทัง้การ
ดําเนินการอื่นๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของ กฟผ. โดยให้ยดึถือแนวทางปฏิบตัิและคํานงึถึง 4 ด้าน ดงันี ้

(1) ด้านรัฐ สงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม: เป็นองค์การของประชาชน อยู่ร่วมกับสงัคมด้วยความ
เข้าใจและเกือ้กูล มีจริยธรรม โปร่งใส เป็นธรรม คํานึงถึงสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน สง่เสริมการ
พฒันา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์การด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 

(2) ด้านผู้ รับบริการ และผู้ มีส่วนได้เสีย: ปฏิบัติต่อผู้ รับบริการ และผู้ มีส่วนได้เสียด้วยคุณภาพ 
บริการที่รวดเร็ว ได้มาตรฐาน อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค มีระบบการให้ข้อมูลสารสนเทศ
อยา่งเพียงพอ เช่ือถือได้ ทนัเวลา 

(3) ด้านองค์การ: มีนโยบาย โครงสร้างกระบวนงาน ระบบ ระเบียบ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบตัิงาน มีระบบการคดัสรรบคุลากรทกุระดบัอย่างเหมาะสม มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส
เป็นธรรม สง่เสริมและปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมในองค์การ โดยผู้บริหารทกุระดบัต้องเป็นผู้นํา
ต้นแบบที่ดี มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคมุภายใน การจดัซือ้จดัจ้าง การตรวจสอบและ
การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างระบบการกํากับดูแล ป้องกันมิให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มุง่เน้นให้ทกุหน่วยงานในองค์การมีการพฒันาตนเองและเตรียม
ความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

(4) ด้านผู้ปฏิบตัิงาน: สง่เสริมให้ผู้ปฏิบตัิงานเป็นคนดี คนเก่ง มีคณุธรรมและจริยธรรม ปฏิบตัิงาน
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทํางานเป็นทีม สํานึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบตัิงาน มีการเรียนรู้และการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื่อง พร้อมรับการเปลีย่นแปลง และได้รับ
การปฏิบตัิอยา่งเสมอภาค เป็นธรรม 
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3.4 ราคาและวิธีการก าหนดราคาของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน และส่วนต่างระหว่างราคาทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน และราคาประเมิน 

ราคาเข้าลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย จะไมส่งูกวา่จํานวนเงินท่ีกองทุนรวมฯ จะได้รับจากการออก
และเสนอขายหน่วยลงทุนจากการเสนอขายครัง้แรก ซึ่งกําหนดมลูค่าเสนอขายสงูสดุที่ 20,855 ล้านบาท โดย
ราคาเสนอขายสงูสดุนีส้งูกว่าราคาประเมินตํ่าสดุประมาณร้อยละ 0.02 ทัง้นี ้ราคาสดุท้ายจะเป็นราคาที่กองทุน
รวมฯ และ กฟผ. จะตกลงกนัโดยพิจารณาถึงราคาประเมินของผู้ประเมินค่าอิสระ และสภาวะของตลาดก่อนเข้า
ทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

3.5 การประเมินสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่กองทุนรวมฯ ลงทุน
เป็นครัง้แรก และความเหน็ของบริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงนิ 

3.5.1 การประเมินค่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

(1) การประเมินสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ที่
กองทุนรวมฯ ลงทุนเป็นครัง้แรก 

ราคาประเมินสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ที่
กองทุนรวมฯ ลงทนุเป็นครัง้แรกแยกตามผู้ประเมินค่าอิสระได้ มีรายละเอียดดงันี ้

ตารางที่ 12: ราคาประเมินสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 ที่กองทุนรวมฯ ลงทุนเป็นครัง้แรก 

ล้านบาท 

 

มูลค่าประเมินของสทิธิในรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย  

(ล้านบาท) 

มูลค่าที่กองทุนรวมฯ 
เข้าลงทุน 

บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี 
จํากดั1 

20,859 – 22,671 20,855 ล้านบาทซึง่ตํ่า
กวา่มลูคา่ตํ่าสดุที่ประเมิน
โดยผู้ประเมินค่าอิสระ 

บริษัท อีวาย คอร์เปอเรท 
เซอร์วิสเซส จํากดั1 

21,603 –  22,593 

หมายเหต:ุ  1. วนัท่ีประเมินราคา คือ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยระยะเวลาประมาณการเร่ิม
ตัง้แตเ่ดือน 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ถึง เดือน 30 มิถนุายน พ.ศ.2578 
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(2) วิธีการที่ใช้ในการประเมินค่า และสรุปสมมติฐานที่ ผู้ประเมินค่าอิสระใช้ในการประเมิน
ค่า 

ตารางที่ 13: วิธีการที่ใช้ในการประเมินค่า และสรุปสมมติฐานที่ ผู้ประเมินค่าอิสระใช้ในการประเมินค่า 

 
บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั 

บริษัท อวีาย คอร์เปอเรท เซอร์วิสเซส 
จ ากัด 

ข้อมูลหลักที่ ผู้ประเมินค่า
อิสระใช้ในการศึกษาเพื่ อ
ท าการประเมินค่าอิสระ 

 ข้อมลูทีได้รับจาก กฟผ. 

 ประมาณการทางการเงินสําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตัง้แตปี
2558 ถึง 2578 ซึ่งผู้ประเมินได้รับจากที่ปรึกษาทางการเงินของ กฟผ. โดย
อ้างอิงจากร่างสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะสว่นที่แยกออกมานําเสนอของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่  1 สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และ 
2554 

 รายงานการประเมินทางเทคนิค (ฉบบัร่าง) (Technical Appraisal Report) 
ที่จดัทําโดย บริษัท มอท แมคโดนลัด์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ที่ปรึกษาทาง
เทคนิค”) ในเดือนตลุาคม 2557 

 กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) สําหรับ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 สําหรับประกันภัยทรัพย์สินประเภท
ความเสี่ยงภัยชุกชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจักร (IAR) และ 
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (BI) โดยมีระยะเวลาประกันภัยตัง้แต่ 1 
กมุภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

วิธีที่ใช้ในการประเมินค่า 

วิธีรายได้ (Income Approach) ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) ของสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่
กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุน และคิดลด (Discount) กลบัมาด้วยอตัราคิดลดที่
สะท้อนถึงผลตอบแทนสาํหรับความเสีย่งที่เก่ียวข้อง 

ระยะเวลาประมาณการ
สิทธิรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย 

ช่วงเวลาตัง้แต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2578 โดย
กําหนดให้กองทุนรวมฯ เข้าลงทนุ ในวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2557 

สูตรการค านวณสิทธิการ
รับรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย 

สทิธิในการรับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 

ซึ่งเท่ากบัรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 เต็มจํานวนหกัด้วยสว่นลดและค่าปรับ
จากความไม่พร้อม ตามสดัส่วนที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้

ค่าความพร้อมจ่าย และเบีย้ประกันภยัที่เก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทุนรวมฯ 
(รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 = ((รายได้คา่ความพร้อมจ่าย AP1 เต็มจํานวน 
(FAP1) – สว่นลดและคา่ปรับ) x สดัสว่นที่ถกูกําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุน
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ในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในแต่ละปีดําเนินงาน) – เบีย้ประกันภัย) โดย
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย  AP1 นัน้ ถกูตดับางสว่นออกเพื่อให้รายได้ค่าความ
พร้อมจ่าย ที่จะโอนให้กบักองทุนรวมฯ ในแตล่ะปีมีความผนัผวนน้อยที่สดุ 

รายได้จากค่าความพร้อม
จ่าย AP1 ค านวณมาจาก 

 อัตราค่าความพร้อม
จ่าย APR1  

 จ านวนชั่ วโมงความ
พร้อมจ่าย (CAH) 

 ก าลังผลิตไฟฟ้าพึง
ได้ตามสัญญา (DCC) 

อตัราคา่ความพร้อมจ่าย APR1(Availability Payment Rate 1) และชัว่โมงความ
พร้อมจ่าย (CAH) อ้างอิงมาจากสตูรการคํานวณตามร่างสัญญาการเข้าลงทุน

ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึง่ถกูกําหนดมาแล้วทกุปี 
ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา (DCC) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1
เท่ากับ 670.0 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง และคาดว่า DCC จะคงที่ตลอดอายุของ
สญัญา ซึ่งอ้างอิงมาจากร่างสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย 

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย
ระหว่างการซ่อมบ ารุงตาม
แผน 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1  จะได้ค่าความพร้อมจ่ายในช่วงซ่อม
บํารุงรักษาตามแผน เป็นร้อยละ 10 ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งคํานวณ
อ้างอิงจากกําลงัผลติไฟฟ้าในชัว่โมงก่อนที่จะมีการซอ่มแซมและบํารุงรักษา 

ส่วนลดและค่าปรับต่างๆ 
จากความไม่พร้อมแบ่ง
ออกเป็น 

 

1. ส่วนลดจากที่
โรงไฟฟ้าไม่สามารถ
รักษาความพร้อมจ่าย
ได้ตาม COC 
(ส่วนลดจากความ
พร้อมจ่ายที่ลดลง
(DRA) 

การซ่อมบํารุงตามแผน: ชั่วโมงซ่อมบํารุงตามแผนในแต่ละปีได้ถกูกําหนดตาม
สัญญาเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  
การซ่อมบํารุงนอกแผน:  อ้างอิงจากเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในอดีตโดยดชันีการหยดุ
ซ่อมบํารุงนอกแผนในปี 2556 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.81 โดยได้มีการประมาณ
การคา่เฉลีย่ดชันีการหยดุซอ่มบํารุงนอกแผนในอนาคตประมาณร้อยละ 1.5 ของ
ชัว่โมงการผลติทัง้ปี 

2. การลดลงของการ
ผลิตไฟฟ้า ที่เกิดจาก
การเสื่อมสภาพของ
เคร่ืองจักร (Derate) 

อัตราการลดลงของการผลิตไฟฟ้าจากการเสื่อมสภาพจะเท่ากับประมาณ  
ร้อยละ 0.65 ในปี พ.ศ. 2558 และปรับตวัเพิ่มขึน้อัตราร้อยละ 4.25 ต่อปี  
โดยในปี พ.ศ. 2577 อตัราการลดลงของการผลติไฟฟ้า จะเทา่กบัร้อยละ 1.44 

3. บทปรับจากการที่
โรงไฟฟ้ามีความ
พร้อมลดลงและไม่ได้
แจ้งล่วงหน้าภายใน
เวลาที่ก าหนด 
(ค่าปรับจากการลด

DDF และ DSN: ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

กฟผ. จะหกัสว่นลดค่าสงูสดุระหว่าง DSN และ DDF ซึ่งจากข้อมลูในอดีตของ 
กฟผ. ค่า DDF จะมีค่าสงูกว่า DSN เสมอ สง่ผลให้ในประมาณการรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายจะมีการหกัเฉพาะในสว่นของ DDF ซึง่เป็นสว่นท่ีมากกว่า 
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ความสามารถในการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
โดยแจ้งล่วงหน้าน้อย
กว่าเวลาที่ก าหนด 
(DSN) และ ค่าปรับ
จากกรณีที่โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 
1 ไม่สามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าตามที่
ศูนย์ควบคุมฯ สั่งการ
(DDF)) 

โดยสัญญาเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  ได้มีการกําหนดไว้ว่า
ผลรวมของสว่นลดและค่าปรับต่างๆ ตามที่กลา่วไว้ข้างต้น (ยกเว้นสว่นลด DRA 
เนื่องจากกําลงัผลิตลดลงหรือจากการหยดุซ่อม) ทาง โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่  1 จะต้องจ่ายส่วนลดและค่าปรับดังกล่าวเฉพาะส่วนที่มีค่ามากกว่า  
ร้อยละ 0.5 แต่สะสมตลอดทัง้ปีแล้วไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าความพร้อมจ่ายเต็ม
ในแตล่ะปี 

ค่าเบีย้ประกัน ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของ
เคร่ืองจกัร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) และ
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงัก (Business Interruption Insurance) ของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึง่จดัทําแล้วเสร็จโดยมีค่าเบีย้ประกนัประมาณ 52 ล้าน
บาทต่อปี และได้ประมาณค่าเบีย้ประกันภัยดังกล่าวคงที่ตลอดจนอายุของ
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในขณะที่ประกนัภยัความ
รุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) และ ประกนัภยัความรับผิด
ต่อบคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่  1 จะเป็นการประกนัร่วมกับโรงไฟฟ้าอื่นๆ ของ กฟผ. ซึ่ง กฟผ. จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าเบีย้ประกนัดงักลา่วให้แก่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ในปี
แรกนบัจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนสําเร็จ หลงัจากนัน้ ภาระเบีย้ประกัน
ดงักล่าวจะถกูนํามาเป็นสว่นหนึ่งของค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมฯ ซึ่งจะถูกหกั
ออกจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายสุทธิ และคาดว่าเบีย้ประกันดงักล่าวจะมี
มลูค่าประมาณ 2 ล้านบาทต่อปีตลอดอายขุองสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย 

อัตราคดิลด คํานวณจากค่าเฉลี่ยระหว่างอัตรา
ดอกเบีย้พนัธบตัร กฟผ. อายุ 20 ปี
และผลตอบแทนที่ ผู้ ถือห น่วย

ลงทุนคาดว่าจะได้รับ (Return on 
Equity) โดยอ้างอิงจากบริษัทจด
ทะเบียนที่ดําเนินธุรกิจผลิดไฟฟ้า ที่
ร้อยละ 5.33 ต่อปี โดยมีการ
วิเคราะห์ความไวที่เพิ่มขึน้และลดลง

คํานวณด้วยวิธี Build-up Method โดย
อ้ า งอิ ง จ ากอัต ร า ผลตอบแทนจาก
พนัธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 20 ปี ที่ร้อยละ 
3.9 และบวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยง
จากความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดที่
ร้อยละ 1 - 1.5 จึงทําให้ อตัราคิดลดอยู่
ระหวา่งร้อยละ 4.9 - 5.4 
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ประมาณร้อยละ 0.5 ต่อปี จึงทําให้ 
อตัราคิดลดอยู่ระหว่างร้อยละ 4.8 - 
5.8 

โปรดพิจารณาภาคผนวก 2 “รายงานประเมินค่ายติุธรรมของธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่
1 ฉบบัย่อ โดยบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากดั” และภาคผนวก 3 “รายงานประเมิน
ค่ายุติธรรมของธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ฉบบัย่อ โดยบริษัท สีลม แอ๊ดไว เซอร่ี 
จ ากดั” 

3.5.2 ความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงนิ  

บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงนิได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ในรายงานการประเมิน
ค่าอิสระ รวมไปถึงการสมัภาษณ์ผู้ประเมินค่าอิสระทัง้สองราย ได้แก่ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส
เซส จํากัด และบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั ซึ่งทัง้สองเป็น ผู้ประเมินค่าอิสระที่มีประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน นอกจากนี  ้บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินมี
ความเห็นว่า รายงานการประเมินค่าอิสระของผู้ประเมินค่าอิสระทัง้สองรายมีความสมเหตุสมผล 
เนื่องจากถกูจดัทําขึน้ด้วยวิธีการประเมินคา่ที่เหมาะสมกบัโครงสร้างการลงทนุของกองทุนรวมฯ ที่ได้เข้า
ลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กลา่วคือ การคํานวณ
ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดสทุธิ (Discounted Cash Flow Method) ซึ่งคํานวณจากผลการดําเนินงาน
และความสามารถในการสร้างรายได้ของสิทธิการรับรายได้จากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ใน
อนาคต ซึง่วิธีดงักลา่วจะสะท้อนถึงมลูค่าที่แท้จริงของสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 

ทัง้นี ้สมมติฐานที่ผู้ประเมินค่าอิสระทัง้สองรายใช้ในการประมาณการรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
อ้างอิงมาจากข้อมลูที่ได้จากฝ่ายบริหารของ กฟผ. สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

และรายงานประเมินทางเทคนิค ซึง่เนือ้หาของข้อมลูรวมถึง แตไ่มจํ่ากดัเพียงการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ศกัยภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ประมาณการรายได้ที่ กฟผ. จะ
โอนให้แก่กองทุนรวมฯ และความคุ้มครองตา่งๆ ท่ีกองทุนรวมฯ จะได้รับจากการทําประกนัภยั 

บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า อัตราคิดลดที่ผู้ประเมินค่าอิสระทัง้สองราย
กําหนดเป็นอตัราคิดลดที่สมเหตสุมผล โดยแตล่ะบริษัทมีแนวทางการคํานวณอตัราคิดลดดงันี ้
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 บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จํากัด ได้คํานวณอตัราคิดลดโดยวิธี Build-up Method 
โดยอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรัฐบาลไทยอาย ุ20 ปี บวกความเสี่ยงจากความ
ไมแ่นน่อนของกระแสเงินสดที่จะโอนให้กองทุนรวมฯ ในอนาคตตามสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย จากการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 โดย
บริษัทจัดการและที่ ปรึกษาทางการเงิน เห็นว่าวิ ธีการคํานวณอัตราคิดลดดังกล่าว
สมเหตสุมผลเนื่องจากเป็นการประเมินที่สะท้อนโครงสร้างรายได้ของกองทุนรวมฯ ที่มีความ
ผนัผวนตํ่าในแต่ละปีเนื่องจากมีการกําหนด CAH อตัราค่าความพร้อมจ่าย APR 1 ก าลังการ
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ 670 เมกะวตัต์ และสดัสว่นของรายได้ที่จะสง่มอบให้แก่กองทุนรวม
ฯ ที่ชดัเจนตลอดอายขุองสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ตลอดจนความ
คุ้มครองต่างๆ ที่กองทุนรวมฯ จะได้รับจากการทําประกันภยั จึงทําให้มีลกัษณะใกล้เคียงกับ
การลงทนุในหุ้นกู้  อย่างไรก็ดี เนื่องจาก กฟผ. ไม่ได้รับประกนัผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ดงันัน้ การบวกสว่นชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium) ในการกําหนด
อตัราคิดลด จึงสะท้อนความเสีย่งจากการลงทนุดงักลา่วได้อยา่งสมเหตสุมผล 

 บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด ได้คํานวณอตัราคิดลดจากค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในพนัธบตัร กฟผ. อายุ 20 ปี และผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับจาก
การลงทนุในบริษัทจดทะเบียนที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Return on Equity) เป็นผลให้อตัราคิด
ลดอยู่ระหว่างอตัราผลตอบแทนทัง้สองประเภท ซึ่งบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน
เห็นว่าสมเหตุสมผลเนื่องจากแนวทางการคํานวณอัตราคิดลดดังกล่าวสะท้อนถึงโครงสร้าง
รายได้ของกองทุนรวมฯ ที่มีระดบัความเสีย่งตํ่ากวา่บริษัทจดทะเบียนที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
จากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่มีมีความผันผวนตํ่าเนื่องจากมีการกําหนด CAH อตัราค่า
ความพร้อมจ่าย APR 1 ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ 670 เมกะวตัต์ และสดัสว่นของ
รายได้ที่จะส่งมอบให้แก่กองทุนรวมฯ อย่างชัดเจนตลอดอายุของสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย ตลอดจนความคุ้มครองต่างๆ ที่กองทุนรวมฯ จะได้รับจากการทํา
ประกนัภยั แตอ่ยา่งไรก็ดี ยงัคงมีความเสีย่งสงูกวา่การลงทนุในหุ้นกู้ของ กฟผ. เนื่องจาก กฟผ. 
ไมไ่ด้รับประกนัผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

นอกจากนี ้บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าสมมติฐานค่าเบีย้ประกนัภยัที่ผู้ประเมินค่า
อิสระใช้ในการประเมินมูลค่าสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งอ้างอิงจากเอกสารกรมธรรม์
ประกันภยัของ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยมีการประมาณการไว้คงที่ตลอดอายุของ
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายนัน้สมเหตุสมผลเนื่องจาก ค่าเบีย้ประกันภัย
ประมาณ 52 ล้านบาทต่อปีนัน้ เป็นค่าเบีย้ประกนัภยัที่มีความคุ้มครองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่ง
ครอบคลมุเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สดุในกลุม่โรงไฟฟ้าความร้อนร่วมของ กฟผ. ในปัจจุบนั ซึ่งเช่ือว่าต้นทนุใน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในอนาคตด้วยเทคโนโลยีเดิมจะมีมูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Replacement 
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Value) ของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ลดลงในอนาคต โดยมลูค่าต้นทนุทดแทนใหม่ (Replacement Value) 
ที่ใช้ในการจดัทํากรมธรรม์ประกนัภยัในปัจจบุนันัน้ สะท้อนเทคโนโลยีที่ใหมท่ี่สดุในปัจจบุนัแล้ว  

บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่ามูลค่าการเข้าลงทุนของกองทุนรวมฯ ในครัง้นีม้ีความ
สมเหตุสมผล เนื่องจากมูลค่าการเข้าลงทุนสงูสดุของกองทุนรวมฯ จะไม่เกินมูลค่าประเมินสงูสดุของ
สทิธิในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายที่ประเมินโดยผู้ประเมินค่าอิสระที ่22,671 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ความเห็นดงักลา่วของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน ตัง้อยู่บนปัจจยัสภาพแวดล้อมการ
ดําเนินธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคตซึ่งอาจมิได้เป็นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้ ผลประกอบการท่ีเกิดขึน้จริงอาจจะแตกตา่งจากสมมติฐานดงักลา่ว และอาจสง่ผลให้
ความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประเมินคา่ในหวัข้อ 7.9 “มูลค่าทรพัย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน” 

3.6 การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ  

 เนื่องจากสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเป็นรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากการดําเนินกิจการโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 ซึง่ดําเนินงานและบริหารจดัการโดย กฟผ. ดงันัน้ กองทุนรวมฯ จึงไมจํ่าต้องมีการมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดําเนินงานเก่ียวกับสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ทัง้นี ้ภายหลงัจากกองทุนรวมฯ เข้า
ลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายแล้ว กองทุนรวมฯ ต้องรับความเสีย่งเก่ียวกบัรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเอง
โดย กฟผ. ไม่มีการรับประกันผลการดําเนินงานตลอดจน รายได้ค่าความพร้อมจ่ายแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี 
กฟผ. จะดําเนินการตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องกําหนด อาทิ Grid Code, Prudent Utility Practice 
และ มาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม อนัเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
ประเภทพลงัความร้อนร่วม เพื่อให้ผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ในอนาคตเป็นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้เพื่อประโยชน์ของนกัลงทนุ กองทุนรวมฯ อาจพิจารณาจ้างผู้ เช่ียวชาญทางเทคนิค 
เพื่อเข้ามาตรวจสอบการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1  ของ กฟผ. ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว 

 ทัง้นี ้หากมีการลงทนุในทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนเพิ่มเติมอนัเข้าลกัษณะเป็นทรัพย์สนิภายใต้ข้อ (ก) หรือ 
(ข) ของนิยามคําว่า “ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน” กองทุนรวมฯ จะต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเป็นผู้
ดําเนินงานกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว ทัง้นี ้เนื่องจากข้อจํากดัภายใต้ ประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่งห้ามมิให้
กองทุนรวมฯ ประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเอง ดงันัน้ ในกรณีดงักล่าว บริษัทจัดการต้องปฏิบตัิตาม
ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 3.7 “การบริหารจัดการหรือการจดัผลประโยชน์จากกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานในอนาคต” 



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนท่ี 1 ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หน้าท่ี 93 

3.7 การบริหารจัดการหรือการจัดผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพืน้ฐานในอนาคต 

หากในอนาคตกองทุนรวมฯ จะเข้าทํา แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกสญัญาที่มอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้
ดําเนินงานกิจการโครงสร้างพืน้ฐานให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

3.7.1 การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาใดๆ ที่มอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ ดําเนินงานกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน ที่มีมลูค่าของสญัญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมูลค่า
ทรัพย์สนิรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลกิสญัญาดงักลา่ว จะกระทําได้เมื่อ
ได้รับมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน เว้นแตเ่ป็นการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลกิสญัญาใดที่มีมลูคา่ของสญัญาเกิน
กวา่ 100 ล้านบาท แตน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้า
ทํา แก้ไข หรือยกเลกิสญัญาดงักลา่วที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

โปรดพิจารณาข้อกําหนดเก่ียวการขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุนในหวัข้อ 7.13.5 “สิทธิในการออกเสียงลงมติ – 
2. หลกัเกณฑ์และวิธีการขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุ” 

3.7.2 การคํานวณมลูคา่ของสญัญาดงักลา่ว ให้พิจารณาจากมลูคา่ของสญัญาทกุรายการภายในรอบระยะเวลา 
6 เดือน 

3.8 ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลในหวัข้อ 3.8 นี ้เป็นเพียงสรุปข้อกําหนดหลกัของร่างเอกสารธุรกรรมซึ่งได้แก่สัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย ทัง้นี ้เอกสารธุรกรรมฉบบัลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปข้อกําหนดหลกันี ้แต่จะไม่
แตกต่างในสาระสําคญั อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงเนือ้หาสาระหรือข้อกําหนดของสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายทีม่ีสาระสาํคญัภายหลงัจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จนัน้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากมติที่ประชมุผู้ ถือหนว่ย  

3.8.1 สรุปสาระส าคัญของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

กองทุนรวมฯ จะเข้าทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเพื่อเข้าลงทนุในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายจากการดําเนินบริหารงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 รวมทัง้จะเข้าทําสญัญา
และเอกสารดงัที่ระบไุว้ในหวัข้อ 3.8 “ข้อก าหนดและเงือ่นไขทีเ่ป็นสาระส าคญัของร่างเอกสารธุรกรรมและ
เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง” นี ้และเอกสารอื่นใดที่จําเป็นเพื่อให้การลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
สําเร็จลุล่วง โดยข้อกําหนดและเง่ือนไขที่เป็นสาระสําคัญของร่างสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่ายโดยสรุป ได้แก่ 

คู่สัญญา 1. กองทุนรวมฯ (ในฐานะผู้ เข้าลงทนุ) 

2. กฟผ. (ในฐานะผู้ให้เข้าลงทนุ)  

 



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนท่ี 1 ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หน้าท่ี 94 

การเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อม
จ่าย 

ภายใต้ความสาํเร็จของเง่ือนไขบงัคบัก่อนของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้

ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงให้กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ซึ่งมีก าลังผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญา หกร้อยเจ็ดสบิ (670) เมกะวตัต์ในวันที่กองทุนรวมฯ เข้า
ลงทุนส าเร็จ ซึ่งจะเกิดขึน้ภายในเจ็ด (7) วันท าการของ กฟผ. นบัแต่วนัที่
กองทุนรวมฯ ได้รับอนมุตัิจดทะเบียนจดัตัง้เป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
จากส านักงาน ก.ล.ต. และคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าในระหว่างที่มีผลใช้
บงัคบัของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หากมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกําลงัผลิตไฟฟ้าเกินกว่าจํานวนหกร้อยเจ็ดสิบ (670) เม
กะวัตต์ ให้กําลงัผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตลอด
ระยะเวลาที่สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายมีผลใช้บงัคบั
มีจํานวนเทา่กบัหกร้อยเจ็ดสบิ (670) เมกะวตัต์ 

เพื่อเป็นการตอบแทนการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายภายใต้
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงจะชําระ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ ในจํานวนที่คํานวณได้ตาม
สูตรการคํานวณซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย เป็นระยะเวลายี่สิบ (20) ปี นบัแต่วันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน
ส าเร็จ 

ทัง้นี ้ในการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายภายใต้สัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงและรับทราบ
วา่ กฟผ . ไม่ได้รับประกนัรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 

เงื่อนไขบังคับก่อน 1. หน้าที่ของคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายในการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อม
จ่ายตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  อยู่
ภายใต้ความสาํเร็จของเง่ือนไขบงัคบักอ่นตามที่ระบไุว้ในสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (“เงื่อนไขบังคับก่อน”) (อาทิ
เงื่อนไขบังคับก่อนที่กําหนดให้ กองทุนรวมฯพร้อมที่จะชําระมูลค่า
การเข้าลงทุน หรือเงื่อนไขบังคับก่อนที่กําหนดให้ กฟผ. ได้ดําเนิน
จดัหาและสง่มอบสาํเนาใบอนญุาตดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
ชุดที่  1ซึ่งยงัมีผลใช้บงัคบัตากฎหมายให้แก่กองทุนรวมฯ ก่อนหรือใน
วันที่กองทุนรวมฯเข้าลงทุนส าเร็จ) เว้นแต่เงื่อนไขบังคับก่อน
ดงักลา่วได้รับยกเว้นเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคูส่ญัญาฝ่ายที่ไม่มีหน้าที่
ต้องทําเงื่อนไขบังคับก่อนนัน้ให้สาํเร็จ 

2. ภายในวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ ในกรณีที่เงื่อนไขบังคับ
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ก่อนไมส่าํเร็จหรือไมไ่ด้รับการยกเว้นโดยคู่สญัญาฝ่ายที่ไม่มีหน้าที่ต้องทํา
เงื่อนไขบังคับก่อนนัน้ให้สําเร็จ ให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยในกรณี
ดงักลา่ว คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ตอ่กนั 

มูลค่าการเข้าลงทุน
และการช าระราคา 

1. ภายใต้ความสําเร็จหรือการได้รับยกเว้นโดยคู่สญัญาที่เก่ียวข้องของ
เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย กองทุนรวมฯ ตกลงจะชําระมูลค่าการเข้าลงทุนให้แก่ 
กฟผ. เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 20,855,000,000 บาท (สองหมื่นแปดร้อย
ห้าสิบห้าล้านบาท) ซึ่งเป็นวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ โดย
กองทุนรวมฯ จะโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารซึ่ง กฟผ. ได้แจ้งให้กองทุน
รวมฯ ทราบเป็นหนงัสือก่อนวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จไม่
น้อยกวา่ 3 วนัทําการ 

2. เมื่อ กฟผ. ได้รับมูลค่าการเข้าลงทุนที่กองทุนรวมฯ ชําระแล้ว กฟผ. 
จะสง่มอบใบเสร็จรับเงินสาํหรับมูลค่าการเข้าลงทุนให้แก่กองทุนรวมฯ 

การค านวณและการ
น าส่งรายได้ค่าความ
พร้อมจ่าย 

1. คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าจะมีการคํานวณรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย โดยคํานวณจากสัดส่วนของ AP1 ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่  1 หักค่าเบีย้ประกันภัย ทัง้นี ้รายละเอียดของหลกัเกณฑ์การ
คํานวณ AP1 จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้า
ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

เพื่อประโยชน์แหง่ข้อสญัญานี ้ให้คําดงัตอ่ไปนีม้ีความหมายดงันี ้

สัดส่วนของ AP1 หมายถึง  AP1  คูณด้วยร้อยละซึ่ง กําหนดไว้ใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย 

AP1  หมายถึง ค่ า ค ว า ม พ ร้ อ ม จ่ า ย  ( Availability 
Payments) ซึง่มีรายละเอียดการคํานวณ
ตามรอบระยะเวลาการนําส่งรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายภายใต้หลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

ทัง้นี ้คา่ความพร้อมจ่ายดงักลา่วได้มีการ
หักส่วนลดและค่าปรับของโรงไฟฟ้า
พ ร ะ น ค ร เ ห นื อ  ชุ ด ที่  1  โ ด ย มี
รายละเอียดการคํานวณส่วนลดและ
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ค่าปรับตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการ
เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย แต่อย่างไรก็ตาม การหักส่วนลด
และค่าปรับดงักลา่ว จะหกัได้ไม่เกินกว่า
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในสัญญาการ
เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย 

เบีย้ประกันภยั  หมายถึง  ค่าเบีย้ประกันภัยสําหรับกรมธรรม์
ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยง
ภัยทุกชนิดและความ เสียหายของ
เคร่ืองจักร (Industrial All Risks and 
Machinery Breakdown Insurance) 
ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง 
(Political Violence Insurance) 
ประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอก 
(Public Liability Insurance) และ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 
Interruption Insurance) สําหรับ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ที่
เ กิดขึ น้ ในแต่ละปีดํา เนินงานตลอด
ระยะเวลาที่สัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายมีผลใช้บงัคบั 
ทัง้นี ้กฟผ. จะหกัคา่เบีย้ประกันภัยออก
จากค่าความพร้อมจ่าย AP1 ที่ถูก
คํานวณตามสดัสว่นที่กําหนดไว้ในแต่ละ
ปีดําเนินงานตามสัญญาการเข้าลงทุน

ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ก่อนที่จะ
สง่มอบรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่
กองทุนรวมฯ  

2. ภายหลงัจากที่กองทุนรวมฯ ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนให้แก่ กฟผ. 
ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  
กฟผ. ตกลงนําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ เป็น
รายไตรมาสในแตล่ะรอบระยะเวลาการนําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่าย
ตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ
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พร้อมจ่าย โดย กฟผ. จะนําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายภายในสี่สิบ
ห้า (45) วนันบัจากวนัสดุท้ายของแตล่ะไตรมาส (อนัได้แก่ เดือนมีนาคม 
มิถนุายน กนัยายน และธนัวาคม) 

ทัง้นี ้ในการนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเป็นรายไตรมาสสําหรับ
คราวแรกและคราวสดุท้ายนัน้ ให้ กฟผ. นําส่งรายได้ค่าความพร้อม
จ่ายคราวแรกโดย กฟผ. จะนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายลว่งหน้า
ให้แก่กองทุนรวมฯ ในวันที่ กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ  เป็น
จํานวนประมาณ สี่สิบล้าน (40,000,000) บาท และจะนําสง่รายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายในส่วนที่เหลือของไตรมาสแรกให้แก่กองทุนรวมฯ 
ภายในวนัที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (ทัง้นี ้ให้คํานวณรายได้ค่า

ความพร้อมจ่ายนบัตัง้แต่วนัที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จถึงวนัที่ 
30กนัยายน พ.ศ. 2558) และให้ กฟผ. นําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่าย
คราวสดุท้ายภายในวนัท่ี 14 ของเดือนกนัยายน พ.ศ. 2578 โดยคํานวณ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายนบัตัง้แตว่นัท่ีครบกําหนดสง่รายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายสาํหรับไตรมาสก่อนหน้าจนถึงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2578 

นอกจากนี ้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
การนําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของปีดําเนินงานใด เมื่อรวมรายได้
ค่าความพร้อมจ่ายของทัง้สี่ (4) ไตรมาสของปีดําเนินงานนัน้แล้วจะทํา
ให้การนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ ของปี
ดําเนินงานดงักลา่วไมเ่ป็นไปตามจํานวนท่ีคํานวณได้จากผลรวมสัดส่วน
ของ AP1 ของปีดําเนินงานนัน้ๆ ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในสัญญา

การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  ให้ กฟผ. ปรับการ
คํานวณรายได้ค่าความพร้อมจ่ายสําหรับไตรมาสสุดท้ายของปี
ดําเนินงานดงักลา่ว เพื่อให้ กฟผ. นําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ
ทัง้ปีดําเนินงานตามจํานวนที่คํานวณได้จากผลรวมสัดส่วนของ AP1 
ของปีดําเนินงานนัน้ๆ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

นอกเหนือจากหน้าที่ในการนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามที่
กําหนดไว้ในข้อนี ้กฟผ. มีหน้าที่ต้องรายงานมูลค่าของ AP1 และ
สัดส่วนของ AP1 ที่เกิดขึน้ในแต่ละเดือนตามรูปแบบและเนือ้หาที่
กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้กบั
กองทุนรวมฯ ภายในสิบ (10) วันท าการของ กฟผ. นบัแต่วนัสดุท้าย
ของเดือน 
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3. เพื่อประโยชน์ในการนําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามที่กําหนดใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงจะสง่
รายงานผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ดงันี ้

(ก) ภายในสบิ (10) วันท าการของ กฟผ. นบัแตว่นัสดุท้ายของแต่
ละเดือน กฟผ . ตกลงที่จะส่งรายงานการดําเนินงานให้แก่
กองทุนรวมฯ ตามรูปแบบและเนือ้หาที่กําหนดไว้ในสัญญา
การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

(ข) ก่อนถึงกําหนดระยะเวลาการนําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่าย
ตามที่กําหนดในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย  กฟผ . ตกลงที่จะจัดส่งรายงานการดําเนินงาน
ให้แก่กองทุนรวมฯ ตามรูปแบบและเนือ้หาที่กําหนดไว้ใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ภายใน
สบิห้า (15) วันท าการของ กฟผ. นบัจากวนัสดุท้ายของแตล่ะ
ไตรมาส (อันได้แก่ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธนัวาคม) 

4. ในการนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ ตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. 
ตกลงที่จะจดัสง่ใบแจ้งซึง่ระบรุายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่ กฟผ.จะต้อง
ชําระสาํหรับรายไตรมาสนัน้และมีเนือ้หาและรูปแบบตามที่กําหนดไว้ใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้กบั กองทุนรวม
ฯ ภายในสบิห้า (15) วันท าการของ กฟผ. นบัจากวนัสดุท้ายของแต่ละ
ไตรมาส (อนัได้แก่ เดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธันวาคม) และ
กองทุนรวมฯ ตกลงที่จะแจ้งยืนยันในความถูกต้องของการคํานวณ
ตวัเลขรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่ กฟผ. จะต้องชําระและมีการระบไุว้
ในใบแจ้งดงักลา่วให้แก่ กฟผ. ภายในเจ็ด (7) วันท าการของ กฟผ. นบั
จากวนัท่ีกองทุนรวมฯ ได้รับรายงานการดําเนินงานรายไตรมาสสําหรับ
ไตรมาสที่จะมีการนําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายนัน้ตามที่กําหนดไว้
ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และใบแจ้งซึ่ง
ระบุจํานวนรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของไตรมาสที่จะมีการนําส่ง
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายนัน้ตามข้อสญัญานี ้

 เพื่อความชัดเจนในข้อสญัญานี ้คู่สญัญาตกลงว่า หากกองทุนรวมฯ 
ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการแจ้งยืนยันในความถูกต้องของการคํานวณ
ตวัเลขรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ให้ กฟผ. ยงัคงมีหน้าที่นําสง่รายได้
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ค่าความพร้อมจ่ายให้กองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายต่อไป และเมื่อเกิดเหตกุารณ์
ดงัตอ่ไปนี ้คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะดําเนินการดงันี ้

(ก) ในกรณีที่ปรากฏภายหลงัว่าจํานวนรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
ที่ระบไุว้ในใบแจ้งสาํหรับรายไตรมาสใด ไม่ครบถ้วนตามจํานวน
ที่กองทุนรวมฯ พึงมีสิทธิได้รับในไตรมาสนัน้ตามสัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ให้กองทุนรวมฯ มี
สิทธิเรียกร้องให้ กฟผ. ชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้
ครบถ้วน โดยคู่สญัญาตกลงให้ กฟผ. ชําระในส่วนที่ขาดให้แก่
กองทุนรวมฯ เมื่อมีการชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
สําหรับรายไตรมาสถัดไปนับจากวันที่กองทุนรวมฯ ใช้สิทธิ
เรียกร้องดังกล่าว โดยในการใช้สิทธิดังกล่าว กองทุนรวมฯ 
จะต้องแจ้งให้ กฟผ. ทราบลว่งหน้าภายในระยะเวลาพอสมควร 

(ข) ในกรณีที่ปรากฏภายหลงัว่าจํานวนรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
ที่ระบุไว้ในใบแจ้งสําหรับรายไตรมาสใด เกินกว่าจํานวนที่
กองทุนรวมฯ พึงมีสิทธิได้รับตามสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย ให้ กฟผ. มีสิทธิปรับสดัส่วนการ
นําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายในไตรมาสถดัไปได้ไม่เกินกว่า
จํานวนส่วนที่กองทุนรวมฯ ได้รับเกินมานัน้ โดยในการใช้สิทธิ
ดังกล่าว กฟผ. จะต้องแจ้งให้กองทุนรวมฯ ทราบล่วงหน้า
ภายในระยะเวลาพอสมควร 

นอกจากนี ้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายกําหนดให้กองทุนรวมฯ หรือ กฟผ. 
แล้วแต่กรณี มีสิทธิใช้สิทธิเรียกร้องข้างต้นของแต่ละไตรมาสได้อย่างช้า
สดุภายในเก้าสบิ (90) วนั นบัจากวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีดําเนินงานนัน้ 

ค ารับรอง 1. ในวนัทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และวันที่
กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ กฟผ. ตกลงให้คํารับรองของ กฟผ. 
ตามที่ระบใุนสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  

2. ในวนัทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และวันที่
กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ กองทุนรวมฯ ตกลงให้คํารับรองของ
กองทุนรวมฯ ตามที่ระบุในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ
พร้อมจ่าย 

รายงานและเอกสาร 1. กฟผ. ตกลงจดัเตรียมและนําสง่รายงานและเอกสารให้แก่กองทุนรวมฯ 
ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
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ความพร้อมจ่าย 

2. กฟผ. ตกลงที่จะจดัทํารายงานผลการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่  1 ซึ่ง กฟผ. จะจดัสง่ให้แก่กองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้
ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย เพื่อให้กองทุน
รวมฯ ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 
และขัน้ตอนและวิธีการในการคํานวณรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ 
กฟผ. นอกจากนี ้กฟผ. ตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการอธิบาย หรือให้
รายละเอียดเพิ่มเติมตอ่กองทุนรวมฯ เก่ียวกบัรายงานผลการดําเนินงาน
ดงักลา่ว 

3. กฟผ.  ตกลงที่จะแจ้งรายงานให้แก่กองทุนรวมฯ  ทราบเมื่อเกิด
เหตกุารณ์ตามที่ระบไุว้ในข้อตกลงการบริหารโรงไฟฟ้าฯ ซึ่งกําหนดไว้ใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

บัญชีธนาคาร กองทุนรวมฯ จะต้องเปิดและรักษาบัญชีของกองทุนรวมฯ ไว้กับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ สําหรับใช้เป็นบัญชีรับเงินรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจาก 
กฟผ. ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย  

ข้อตกลงกระท าการ
และงดเว้นกระท า
การ 

1. ตลอดระยะเวลาที่สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

มีผลใช้บงัคบั กฟผ . ตกลงที่จะกระทําการเก่ียวกับโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เพื่อความชัดเจนในการชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ 
กฟผ. ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย กฟผ. ตกลงที่จะกระทําการดังต่อไปนีเ้มื่อเกิดเหตุการณ์
ดงันี ้

(1) ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ได้ รับ
ผลกระทบต่อการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ กฟผ. ได้
มีการปฏิบตัิตามหรือปรับเปลีย่นวสัดแุละอปุกรณ์ที่จําเป็น
ในการดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Grid Code ตามที่กําหนดไว้
ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
กฟผ. จะชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุน
รวมฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่ากับค่าเฉลี่ยของ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายในช่วงระยะเวลาหก (6) เดือน
ก่อนที่จะเกิดเหตกุารณ์ข้างต้น โดยช่วงระยะเวลาหก (6) 
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เดือนดงักล่าวไม่นบัรวมระยะเวลาซึ่งมีการซ่อมแซมหรือ
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ
พร้อมจ่าย 

 (2) ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ว่า กฟผ. ไม่สามารถ
จดัหาก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงสําหรับโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ. ตกลงที่จะชําระรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายให้แก่ กองทุนรวมฯ ในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าวเท่ากับค่าเฉลี่ยของรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
ในช่วงระยะเวลาหก (6) เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์
ข้างต้นโดยช่วงระยะเวลาหก (6) เดือนดงักลา่วไม่นบัรวม
ระยะเวลาซึง่มีการซอ่มแซมหรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่  1 ตามแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่  1 ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาการเข้า
ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

(3) ในช่วงที่มีการบํารุงและรักษา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 ตามแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่  1 ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้

ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่จะชําระรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายให้แก่ กองทุนรวมฯ เป็นจํานวนร้อยละ
สิบ (10) ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งคํานวณโดย
อ้างอิงกําลังผลิตไฟฟ้าในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะมีการ
ซอ่มแซมหรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 
ตามแผนการบํารุงรักษาดงักลา่ว 

(ข) กฟผ. จะดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตาม
ข้อกําหนดและมาตรฐานที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้องและ
ข้อตกลงการบริหารโรงไฟฟ้าฯ โดยเคร่งครัด ด้วยค่าใช้จ่ายของ 
กฟผ. เอง  

(ค) กฟผ. จะดําเนินการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ จําเป็นในการ
ดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 สําหรับประกอบ
กิจการ การเดินเคร่ืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ด้วยคา่ใช้จ่ายของ กฟผ. เอง 
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(ง) กฟผ. จะเดินเคร่ือง ดูแลรักษา ซ่อมแซม วัสดุและอุปกรณ์ที่
จําเป็นในการดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 และ
เคร่ืองจกัรที่ใช้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติอยู่ตลอดเวลาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม อันเป็นที่
ยอมรับโดยทัว่ไปของการประกอบกิจการโรงผลิตไฟฟ้าซึ่งระบไุว้
ในข้อตกลงการบริหารโรงไฟฟ้าฯ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายโดยเคร่งครัด ด้วย
คา่ใช้จ่ายของ กฟผ. เอง 

(จ) กฟผ. ตกลงว่าในการเดินเคร่ือง ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  2 ของ กฟผ. จะไม่มีผลกระทบ
ตอ่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1  

(ฉ) ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้กฟผ. ตกลงที่จะสง่หนงัสือแจ้ง
ไปยังกองทุนรวมฯ  โดยทันทีเพื่อให้กองทุนรวมฯ ทราบถึง
เหตกุารณ์ดงักลา่ว และ กฟผ. ตกลงที่จะรายงานถึงสถานการณ์
การแก้ไข หรือเยียวยาความเสียหายซึ่งเกิดขึน้จากเหตุการณ์
ข้างต้น ให้กองทุนรวมฯ  ทราบเป็นระยะๆ ตามที่  กฟผ. 

เห็นสมควร ทัง้นี  ้เพื่อให้กองทุนรวมฯ สามารถประเมินถึง
ผลกระทบต่อการดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 
จากเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ 

(1) เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่  1 ตามสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย และทําให้มีการปิดโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1  

(2) เหตุการณ์ที่ กฟผ. เห็นว่าอาจจะมีผลกระทบอย่างมี
สาระสําคัญต่อการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 

(3) เหตุการณ์ที่ กฟผ. เห็นว่าอาจจะมีผลกระทบอย่างมี
สาระสําคญัต่อการปฏิบตัิตามสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายไ ด้ ค่ าความพ ร้อม จ่าย ของ  กฟผ .  ห รือต่ อ
ความสามารถของ กฟผ. ในการบริหารโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 
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(4) เหตกุารณ์ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งทางกฎหมายซึ่งเก่ียวข้อง
กบั โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 และมีผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตาม
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

(5) เหตุการณ์ข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการกําหนด
โทษโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการสง่หนงัสือบอกกลา่วการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของ กฟผ. โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทัง้นี ้เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่  1 ซึ่งรวมถึงใบอนุญาตที่เก่ียวข้องกับ
การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

(ช) กฟผ. จะดําเนินการให้ความร่วมมือใดๆ เท่าที่จําเป็นตามสมควร
และเก่ียวข้องกบัการดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 
เมื่อปรากฏวา่กองทุนรวมฯ มีการร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. กฟผ. ตกลงที่จะกระทําการและงดเว้นกระทําการตามที่ระบไุว้ในสัญญา
การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  

3. กฟผ. ตกลงและรับรองต่อกองทุนรวมฯ ว่า ภายในระยะเวลาห้า (5) ปี
นบัตัง้แต่มีการเข้าทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย (“ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน”) กฟผ. ตกลงรักษา
สดัส่วนการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ซึ่งออกและเสนอ
ขายเป็นครัง้แรก ให้อยู่ในความครอบครองของ กฟผ. โดยมีสดัสว่นการ
ถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25.0) ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้แรก ทัง้นี ้ในช่วง
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน กฟผ. ตกลงจะไม่ขาย หรือโอน
หน่วยลงทุน หรือนําหน่วยลงทุนไปจํานําหรือก่อภาระผกูพนัใดๆ จนทํา
ให้ถือครองหน่วยลงทุนรวมกนัตํ่ากวา่สดัสว่นท่ีกําหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่
ได้รับความยินยอมลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทุนรวมฯ 

กรณีผิดสัญญาและ
การยกเลกิสัญญา 

1. ในกรณีที่เกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กฟผ. จงใจไม่นําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุน
รวมฯ หรือนําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ 
ไมค่รบถ้วนตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย เป็นระยะเวลาสอง (2) ไตรมาสติดตอ่กนั 

(ข) กฟผ. จงใจหยดุหรือระงบัดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
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ชุดที่  1 โดยไม่เป็นไปตามข้อตกลงการบริหารโรงไฟฟ้าฯ  ที่
กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย หรือกระทําโดยไม่มีเหตอุนัสมควร เป็นระยะเวลาสี่สิบห้า 
(45) วนัติดตอ่กนั 

(ค) ตลอดระยะเวลาที่สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายมีผลใช้บงัคบั ปรากฏข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1  อย่างหนึ่งอย่างใด
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในช่วงระยะเวลาใดๆ ในระหว่างสามสิบหก (36) เดือน
ติดต่อกัน ปรากฏเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 มี Actual Availability น้อยกวา่ร้อยละหกสิบ (60) 
ของ Actual Availability ที่ควรจะเกิดขึน้ภายใต้ก าลัง
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและ Contracted Available 

Hours  ตลอดช่วงระยะเวลาสามสบิหก (36) เดือนนัน้ 

(2) ในช่วงระยะเวลาหก (6) เดือนติดต่อกนั ปรากฏเหตกุารณ์
ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 มีก าลังผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญาน้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของก าลัง
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญา ของสัญญาการเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

แตท่ัง้นี ้ไมร่วมถึงกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ตามที่ระบไุว้ในข้อสญัญานี ้
เพราะเหตุสุดวิสัยภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่าย หรือในช่วงระยะเวลาที่โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่  1  ได้รับการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาจากความ
เสียหายที่เกิดขึน้ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

(ง) กฟผ. ปฏิบัติผิดหน้าที่ที่สําคัญตามสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย หรือคํารับรองไม่ถูกต้อง อันอาจ
ส่งผลทําให้ กฟผ. ไม่สามารถดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ตอ่ไปได้ 

(จ) กฟผ. ปฏิบัติผิดหน้าที่ใดๆ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และการผิดสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายส่งผลกระทบต่อรายได้ค่า
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ความพร้อมจ่ายในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญั 

(เหตผิุดสญัญาข้างต้น รวมเรียกวา่ “การผิดสัญญากรณีร้ายแรง”) 

โดยในกรณีที่เกิดการผิดสญัญากรณีร้ายแรงตามข้อ (ก) กองทุนรวมฯ 
จะทําหนงัสือบอกกลา่วไปยงั กฟผ. เพื่อให้ กฟผ. แก้ไขเหตผิุดสญัญา
นัน้ภายในหกสบิ (60) วนันบัจากวนัท่ี กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสอืถึงการ
ผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุน
รวมฯ และหากปรากฏวา่ กฟผ. ไมไ่ด้ดําเนินการให้การผิดสัญญากรณี

ร้ายแรงสิน้สดุลง ให้กองทุนรวมฯ สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาได้
ด้วยการทําเป็นหนงัสือบอกกลา่วไปยงั กฟผ. และสามารถเรียกร้องให้ 
กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัที่ กฟผ. ได้รับหนงัสือ
แจ้งการบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

จากกองทุนรวมฯ และเรียกค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจาก
วนัที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวนัที่ กฟผ. ชําระ
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือให้แก่กองทุนรวมฯ 

นอกจากนี ้ในกรณีที่เกิดการผิดสัญญากรณีร้ายแรง ตามข้อ (ข) (ค) 
(ง) หรือ (จ) กองทุนรวมฯ จะทําหนงัสือบอกกลา่วไปยงั กฟผ. เพื่อให้ 
กฟผ. แก้ไขเหตผิุดสญัญานัน้ภายในหกสิบ (60) วนันบัจากวนัที่ กฟผ. 
ได้รับแจ้งเป็นหนงัสอืถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ ในกรณีที่ กองทุนรวมฯ เห็นวา่ กฟผ. ได้
พยายามอย่างดีที่สดุในการเยียวยาแก้ไขการผิดสัญญากรณีร้ายแรง

นัน้ ให้ กองทุนรวมฯ ขยายระยะเวลาการแก้ไขการผิดสัญญากรณี

ร้ายแรง เป็นจํานวนหนึ่ง ร้อยแปดสิบ (180) วันนับจากวันที่ครบ
ระยะเวลา หกสิบ (60) วนัข้างต้น ทัง้นี ้เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาหกสิบ 
(60) วนั หรือกําหนดขยายระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วนัดงักลา่ว 
แล้วแต่กรณี หากปรากฏว่า กฟผ.ไม่ได้ดําเนินการให้เหตุผิดสญัญานี ้
สิน้สดุลง ให้กองทุนรวมฯ สามารถใช้สทิธิบอกเลกิสญัญาได้ด้วยการทํา
เป็นหนงัสอืบอกกลา่วไปยงั กฟผ. และสามารถเรียกร้องให้ กฟผ. ชําระ
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัท่ี กฟผ. ได้รับหนงัสือแจ้งการบอก
เลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุน
รวมฯ และเรียก ค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวนัที่ กฟผ. 
ได้รับแจ้งเป็นหนงัสอืถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวนัที่ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้า
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ลงทุนคงเหลือให้แก่กองทุนรวมฯ 

ทัง้นี ้เมื่อปรากฏว่า กฟผ. ได้มีการดําเนินแก้ไขการผิดสัญญากรณี

ร้ายแรง เสร็จสิน้แล้ว ให้ กฟผ. ดําเนินการแจ้งให้กองทุนรวมฯ ทราบ
ภายในเจ็ด (7) วันท าการของ กฟผ. นบัแตว่นัท่ีมีการแก้ไขเสร็จสิน้ 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามที่
กําหนดไว้ในข้อสญัญานี ้กองทุนรวมฯ ยงัคงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
ที่เกิดขึน้กบักองทุนรวมฯ จากการผิดสัญญากรณีร้ายแรงของ กฟผ. 

2. ในกรณีที่ กฟผ. ผิดข้อสญัญาอื่นนอกจากการผิดสัญญากรณีร้ายแรง

ของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หากกองทุน
รวมฯ ได้รับความเสียหาย ให้กองทุนรวมฯ มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจาก 
กฟผ. ตามจํานวนเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึน้จริง แต่ทัง้นี ้กองทุน
รวมฯ ไม่มีสิทธิบอกเลิกสญัญาจากการผิดสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย ทัง้นี ้ให้ค่าเสียหายที่ กฟผ. จะต้องชําระมี
จํานวนไม่เกินกว่ามูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัที่ กฟผ. ได้รับ
หนังสือแจ้งให้ทราบถึงเหตุผิดสัญญาจากกองทุนรวมฯ  และเรียก
ค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวันที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็น
หนงัสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

จากกองทุนรวมฯ จนถึงวนัท่ี กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ
ให้แก่กองทุนรวมฯ 

3. ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  ให้ถือวา่สัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายเป็นอนัสิน้สดุลง และในการใช้สิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายของกองทุนรวมฯ ภายใต้สญัญาการเข้าลงทุนในรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย ให้กองทุนรวมฯ มีสิทธิเรียกร้องให้ กฟผ. ชําระ
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัท่ี กฟผ. ได้รับหนงัสือแจ้งการบอก
เลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุน
รวมฯ และเรียกค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวนัที่ กฟผ. 
ได้รับแจ้งเป็นหนงัสอืถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวนัที่ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้า
ลงทุนคงเหลือให้แก่กองทุนรวมฯ 

4. ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตาม
เอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกับ กองทุนรวมฯ จนเป็นเหตุให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. มีคําสัง่ให้เลกิกองทุนรวมฯ ให้คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายเข้าตกลงกนั
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ในเร่ืองของการเลกิสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
ภายในเจ็ด (7) วันท าการของ กฟผ. นบัจากวนัที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็น
หนงัสอืจากกองทุนรวมฯ ถึงคําสัง่ให้เลกิกองทุนรวมฯ ของส านักงาน 
ก.ล.ต. โดยในกรณีที่มีการตกลงกันให้เลิกสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกันให้มีการคืน
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัที่มีการเลิกกองทุนรวมฯ ตามคําสัง่ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. ให้แก่กองทุนรวมฯ แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ กฟผ. ยินยอมให้กองทุน
รวมฯ สามารถโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานอื่นหรือ
บคุคลอื่นตามที ่กฟผ. เห็นสมควรได้ 

5. ในกรณีที่ กฟผ. เห็นวา่ตนไมส่ามารถจดัหาเชือ้เพลิงเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิง
ในระยะยาวสําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 และมีผลกระทบ
ต่อการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 อย่างมีสาระสําคัญ 
คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัดงันี ้

(ก) ในกรณีเหตขุองการไม่สามารถจดัหาเชือ้เพลิงไม่ได้เกิดขึน้เพราะ 
กฟผ. ไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ในสัญญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ  ให้ 
กฟผ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย และให้ กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
จํานวนมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่กองทุนรวมฯ 
ได้รับหนงัสือบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายจาก กฟผ.  

(ข) ในกรณีเหตขุองการไมส่ามารถจดัหาเชือ้เพลงิเกิดขึน้เพราะ กฟผ. 
ไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ในสัญญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ ให้ กฟผ. 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย และให้กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับจํานวน
มูลค่ารวมของมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่กองทุน
รวมฯ ได้รับหนงัสอืบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่ายจาก กฟผ. และค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดย
คํานวณจากวันที่กองทุนรวมฯ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา

การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจาก กฟผ. จนถึง
วนัที่ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือให้แก่กองทุน
รวมฯ 
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เพื่อความชัดเจนในข้อสญัญานี ้ในระหว่างที่ กฟผ. ไม่สามารถจัดหา
เชือ้เพลิงเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงสําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 
ให้ กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

6. หาก กฟผ. และ กองทุนรวมฯ มีความเห็นที่แตกตา่งกนัเก่ียวกบัรายได้
ค่าความพร้อมจ่ายที่ กฟผ. ต้องชําระ คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลง
ร่วมกนัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ให้ กฟผ. ชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ 
ในจํานวนที่ไม่มี ข้อโต้แย้ง ทัง้นี  ้ตามระยะเวลาที่ กําหนดใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

(ข) เมื่อได้ข้อยตุิตามกระบวนการที่กําหนดในสัญญาการเข้าลงทุน

ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ให้ กฟผ. ชําระรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ ในจํานวนที่มีข้อโต้แย้ง พร้อม
ดอกเบีย้ในอตัราเดียวกนักบัอตัราดอกเบีย้ที่กําหนดไว้ในค่าปรับ
กรณีผิดสัญญา โดยคํานวณนับจากวันที่ กฟผ. มีหน้าที่ต้อง
ชําระตามที่กําหนดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายจนถึงวันที่กองทุนรวมฯ  ได้รับชําระเงินจํานวน
ดงักลา่วครบถ้วน 

ทรัพย์สินเสียหาย คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงวา่ในกรณีที่มีความเสยีหายเกิดขึน้กบัโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่  1 กฟผ.จะใช้สทิธิเรียกร้องภายใต้สญัญาประกนัภยัที่ทําขึน้
สําหรับโรงไฟฟ้าดงักล่าว เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทุนรวมฯ ทัง้นี ้กฟผ. 
และ กองทุนรวมฯ ได้ตกลงเง่ือนไขเก่ียวกบักรณีเกิดความเสียหายแต่เพียง
บางส่วน (Partial Loss) และกรณีเกิดความเสียหายทัง้หมด (Total Loss) 
ดงัตอ่ไปนี ้  

1. กรณีเกิดความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) 

(ก) ในกรณีที่ทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ได้รับ
ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน กฟผ. ตกลงที่จะดําเนินการ
ซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ให้โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่  1 สามารถกลบัมามีประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟ้าดงันี ้

(1) มีประสิทธิภาพและก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาไม่น้อย
ไปกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของก าลังผลิตไฟฟ้าตาม
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สัญญาของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย และ 

(2) ในช่วงระยะเวลาหก (6) เดือนติดต่อกนัภายหลงัจากการ
ซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 มีรายได้
ค่าความพร้อมจ่ายไม่น้อยไปกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) 
ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในช่วงระยะเวลาหก (6) 
เดือนก่อนท่ีจะเกิดความเสยีหายนัน้  

ทัง้นี  ้กฟผ.  ตกลงที่จะซ่อมแซมความเสียหายที่ เ กิดขึน้กับ 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า แต่
ทัง้นีไ้ม่เกินกว่าระยะเวลาสามสิบ (30) เดือนนับจากวนัที่เกิด
ความเสียหายนัน้ โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่  1 กฟผ. เป็นผู้ รับผิดชอบและมีสิทธิเรียกร้อง
เงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยัในกรมธรรม์ประกนัภยั
ทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของ
เคร่ืองจกัร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown 
Insurance) และ/หรือ ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง 
(Political Violence Insurance) ได้ แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีที่
ปรากฏว่าค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยดังกล่าวไม่
เพียงพอในการซ่อมแซม กฟผ. ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ซอ่มแซมสว่นที่ขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวจนกว่าโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 จะกลบัสูส่ภาพเดิมตามที่กําหนดไว้ในข้อสญัญานี ้

(ข) ในการซ่อมแซมความเสียหายตามที่กําหนดไว้ในข้อ (ก) กฟผ. 
จะต้องดําเนินการตามขัน้ตอนและระยะเวลาดงันี ้ 

(1) การจดัเตรียมแผนการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่  1 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัที่เกิด
ความเสยีหาย  

(2) เร่ิมลงมือซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 
ภายในเจ็ด (7) วนันบัแต่วนัที่แบบได้รับการอนมุตัิภายใน
หนว่ยงานของ กฟผ. 

(3) ดําเนินการซอ่มแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามสบิ (30) เดือนนบัจากวนัที่
เกิดความเสยีหายนัน้ และหากการซอ่มแซมความเสียหาย
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ไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว โดยในกรณีที่
ปรากฏว่าการซ่อมแซมความเสียหายไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดงักลา่วเพราะเหตทุี่นอกเหนือจากการควบคมุ
ของ กฟผ. กองทุนรวมฯ จะเรียกค่าเสียหายจากการ
ซอ่มแซมที่ไมแ่ล้วเสร็จนัน้จาก กฟผ. มิได้ 

2. กรณีเกิดความเสียหายทัง้หมด (Total Loss) 

ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ได้รับความเสียหาย
ทัง้หมด คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะให้ กฟผ. ใช้สิทธิในการเลือกที่
จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ขึน้ใหม ่หรือยกเลกิสญัญา 

(ก) ในกรณีที่ กฟผ. เลอืกที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด

ที่ 1 กฟผ. ตกลงปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้สําหรับกรณีเกิด
ความเสียหายแต่เพียงบางส่วนโดยอนโุลม 

(ข) ในกรณีที่ กฟผ. ใช้สิทธิยกเลิกสญัญา ให้ถือว่าสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย เป็นอันเลิกกัน และให้ 
กองทุนรวมฯ มีสทิธิได้รับเงินคา่ชดเชยดงันี ้

(1) ในกรณีความเสยีหายไมไ่ด้เกิดขึน้จากความผิดของ กฟผ. 
ให้กองทุนรวมฯ  มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับจํานวน
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัเลิกสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย   โดยให้นําค่า
สินไหมทดแทนซึ่ง กฟผ. ได้รับจากบริษัทประกันภัยใน
กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุก
ชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจักร (Industrial All 
Risks and Machinery Breakdown Insurance) มาชําระ
ให้แก่ กองทุนรวมฯ ก่อน และถ้าปรากฏว่ายงัไม่ได้รับ
ครบตามจํานวนที่กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับ ให้ กฟผ. 
รับผิดชอบในสว่นท่ีขาด  

(2) ในกรณีความเสียหายเกิดขึน้จากความผิดของ กฟผ. ให้
กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับจํานวนมลูค่า
รวมของมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัที่ กฟผ. 
ได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ  และ
ค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวันที่ กฟผ. 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนใน
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รายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวนัที่ 
กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ให้แก่ กองทุน
รวมฯ โดยให้นําค่าสินไหมทดแทนซึ่ง กฟผ. ได้รับจาก
บริษัทประกันภยัในกรมธรรม์ประกนัภยัทรัพย์สินประเภท
ความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจักร 
(Industrial All Risks and Machinery Breakdown 
Insurance) มาชําระให้แก่ กองทุนรวมฯ ก่อน และถ้า
ปรากฏว่ายงัไม่ได้รับครบตามจํานวนที่กองทุนรวมฯ มี
สิทธิได้รับ ให้ กฟผ. รับผิดชอบในจํานวนที่ยังขาดอยู่
ดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี หากบริษัทผู้ รับประกนัไม่มีหน้าที่ต้อง
ชําระค่าสินไหมทดแทนภายใต้เ ง่ือนไขที่ กําหนดใน
กรมธรรม์ประกนัภยัที่เก่ียวข้อง ให้ กฟผ. ยงัคงมีหน้าที่ใน
การชําระคืนมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัที่ กฟผ. 
ได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และ
ค่าปรับกรณีผิดสัญญานบัจากวนัที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ ตามรายละเอียด
ข้างต้นให้แก่กองทุนรวมฯ   

3. ในกรณีที่มีการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าตามข้อสญัญานี  ้ ให้กรรมสิทธ์ิของ
บรรดาทรัพย์สินจากการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
ดงักลา่วตกเป็นของ กฟผ. 

4. เพื่อความชัดเจนในข้อสญัญานี  ้ ในระหว่างที่เกิดความเสียหายกับ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงเก่ียวกบั
หน้าที่ของ กฟผ. ในการนําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายดงันี ้

(ก) ในกรณีที่เกิดความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) ให้ 
กฟผ. มีหน้าที่นําสง่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่เกิดขึน้จากการ
ประกอบกิจการของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในสว่นที่
ไม่ได้รับความเสียหายและมีรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเกิดขึน้
เท่านัน้จนกว่าจะมีการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าดงักล่าวเสร็จสิน้ตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย 
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(ข) ในกรณีเกิดความเสียหายทัง้หมด (Total Loss) ให้ กฟผ. ไม่มี
หน้าที่นําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามที่ กําหนดไว้ใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจนกว่าจะมี
การซอ่มแซมโรงไฟฟ้าดงักลา่วเสร็จสิน้ตามที่กําหนดไว้ในสัญญา

การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  (สําหรับกรณี 
กฟผ. เลอืกที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1) 

นอกจากนี  ้กฟผ. ตกลงที่จะนําส่งเงินทัง้หมดที่  กฟผ. ได้รับจาก
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) ให้แก่
กองทุนรวมฯ โดยไมช่กัช้า แตไ่ม่เกินห้า (5) วันท าการของ กฟผ. นบั
แตว่นัท่ี กฟผ. ได้รับเงินประกนัภยัจากการประกนัภยัดงักลา่ว 

เหตุสุดวิสัย 1. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย ให้คู่สญัญาฝ่ายได้รับผลกระทบจากเหตุ
สุดวิสัย ทําหนังสือแจ้งถึงเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึน้ไปยังคู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึ่ง ภายในระยะเวลาสิบห้า (15) วันนับจากวันที่คู่สญัญาฝ่ายได้รับ
ผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยทราบถึงเหตดุงักลา่ว 

2. ภายใต้ข้อ 3. ของเหตุสุดวิสัยของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่าย ให้คู่สญัญาฝ่ายได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยไม่
จําต้องปฏิบตัิหน้าที่ของตนระหว่างระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ
สุดวิสัยนัน้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงหน้าที่ของ กฟผ. ในการนําส่ง
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยในกรณีดงักลา่วไมใ่ห้ถือวา่คูส่ญัญาฝ่าย
นัน้ผิดสญัญา ทัง้นี ้ในกรณีที่ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบตัิของคู่สญัญาฝ่าย
ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยเป็นการชําระเงินหรือธุรกรรมใดๆ ที่ต้อง
กระทํากับธนาคารพาณิชย์ ให้ถือว่า เหตุสุดวิสัยรวมถึงเหตุกรณีที่
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยไมเ่ปิดให้บริการด้วย 

นอกจากนี ้คู่สญัญาฝ่ายได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย มีหน้าที่ใช้
ความพยายามและดําเนินการอยา่งดทีี่สดุเพื่อให้เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึน้นัน้
สิน้สดุลงโดยไม่ชักช้า และหากเหตุสุดวิสัยนัน้ทําให้เกิดความเสียหาย
ขึน้กับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 กฟผ. ตกลงที่จะให้กองทุน
รวมฯ หรือบคุคลอื่นที่กองทุนรวมฯ มอบหมาย สามารถเข้าตรวจสอบ
และติดตามการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าดงักลา่วได้ตามที่กองทุนรวมฯ ร้อง
ขอ 
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3. ในระหว่างที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุน

ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และปรากฏว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 ยงัมีรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ให้ กฟผ. มีหน้าที่นําสง่รายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายดังกล่าวตามจํานวนที่เกิดขึน้จากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เท่านัน้ และ/หรือ เงินประกันภัยซึ่ง
ได้รับจากกรมธรรม์ประเภทประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 
Interruption Insurance) ให้ กฟผ. มีหน้าที่นําสง่เงินซึง่ กฟผ. ได้รับจาก
การประกันภยัข้างต้นตามจํานวนเงินที่ กฟผ. ได้รับจากการประกนัภยั
ดงักลา่ว ให้แก่กองทุนรวมฯ โดยไม่ชกัช้า แต่ไม่เกินห้า (5) วันท าการ
ของ กฟผ. นับแต่วันที่ กฟผ. ได้รับเงินประกันจากการประกันภัย
ดงักลา่ว 

การเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย 

1. เพื่อประโยชน์แหง่ข้อสญัญานี ้ให้คําดงัตอ่ไปนีม้ีความหมายดงันี ้ 

“การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย” หมายความถึงเหตกุารณ์อย่างหนึ่ง
อย่างใดต่อไปนีซ้ึ่งเกิดขึน้หลงัจากวนัที่ลงนามในสัญญาการเข้าลงทุน

ในรายได้ ค่าความพร้อมจ่าย  ซึ่ ง รวมถึ งการกระทําหรือการ
เปลีย่นแปลงนโยบายของหนว่ยงานรัฐบาล คือ (1) การเปลี่ยนแปลงหรือ
การแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้ว (2) การออกกฎหมายใหม่ (3) การ
เปลีย่นแปลงลกัษณะการบงัคบัใช้หรือการตีความกฎหมาย (รวมถึงการ
ตีความกฎหมายหรือมาตรฐานเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมตา่งๆ ด้วย) 

“กฎหมาย” หมายความถึง การออกข้อบังคับต่างๆ โดยหน่วยงาน
รัฐบาลไมว่า่จะเป็นในรูปของ พระราชบญัญัติ พระราชกําหนด พระราช
กฤษฎีกา ประมวลกฎหมาย เทศบญัญัติ ข้อกําหนดส่วนท้องถ่ิน และ
สนธิสญัญาต่างๆ หรือในรูปอื่น ซึ่งมีลกัษณะคล้ายกนั รวมถึงกฎหมาย
รองตา่งๆ เช่น กฎกระทรวงประกาศกระทรวง และกฎ ประกาศ ระเบียบ 
คําสัง่ ข้อกําหนดของสว่นราชการตา่งๆ  

“หน่วยงานรัฐบาล” หมายความถึง รัฐบาลไทย กระทรวง ทบวง กรม 
หน่วยงานที่มีกฎหมายจดัตัง้ขึน้โดยเฉพาะ (แต่ไม่รวมถึง กฟผ. หรือผู้
สืบสิทธิในสัญญานีจ้าก กฟผ.) และองค์กรต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การ
ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม ของหน่วยงานต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว หรือ
หนว่ยงานอื่นในทํานองเดียวกนั 

2.     ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายซึ่งไม่ได้มีผลทําให้คู่สญัญา
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงอนัสืบเนื่องมาจาก
การท่ีจะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดแห่งสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้
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ค่าความพร้อมจ่ายต่อไป คู่สญัญาฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายมีสิทธิ
ทําหนังสือแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งให้มีการตกลงเง่ือนไขข้อสัญญาใหม่ และ
คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายปรึกษาหารือกนัและแก้ไขสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายโดยปฏิบตัิตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยทําเป็นสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมต่อท้ายสญัญาให้เสร็จเรียบร้อยภายในสามสิบ (30) วนันบัแต่
วนัท่ีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ได้รับแจ้งหนงัสอืเช่นวา่นัน้  

อยา่งไรก็ดี หากคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงแก้ไขสญัญาได้ ให้
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายยงัคงมีผลใช้บงัคบั
ตอ่ไป  

3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายนัน้ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่  1 อย่างร้ายแรง หรือ กฟผ. ต้องแก้ไขปรับปรุงโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่  1 ในประการสําคญั หรือทําให้ กฟผ. ต้องแก้ไข
ปรับปรุงอย่างอื่น ซึ่งเก่ียวข้องกับการผลิตไฟฟ้าหรือการบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ
ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ให้ กฟผ. ทําหนังสือแจ้ง
กองทุนรวมฯ ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายดงักลา่ว  

เมื่อเกิดเหตกุารณ์ตามข้อสญัญานี ้ให้ กฟผ. มีสิทธิที่จะตกลงร่วมกนักบั
กองทุนรวมฯ ในการเลือกที่จะปรับปรุงและประกอบกิจการ โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตอ่ไปโดยมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญาตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดย
ในกรณีที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วนันบัจากวนัที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายเห็นตรงกนัว่าเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงหรือในกรณีที่
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงยกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่าย ให้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่ายมีผลสิน้สดุลงและให้ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ 
วันที่เลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่ 
กองทุนรวมฯ 

เพื่อความชัดเจนในข้อสญัญานีใ้นระหว่างที่มีการตกลงระหว่างกันตาม
ข้อสญัญานี ้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่า กฟผ. จะยงัคงนําสง่รายได้
ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ เป็นจํานวนเท่ากบัค่าเฉลี่ยของ
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รายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึง่ กฟผ. ได้มีการนําสง่ให้แก่กองทุนรวมฯ 
ในช่วงระยะเวลาหก (6) เดือนก่อนท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ตามที่กําหนดไว้ใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

ค่าใช้จ่าย เว้นแตร่ะบไุว้เป็นอยา่งอื่นในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย คู่สญัญาตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้ของแต่ละฝ่ายเอง โดย
คา่ใช้จ่ายนัน้รวมถึงคา่ใช้จา่ยซึง่เก่ียวเนื่องจากการเจรจาตอ่รอง รวมถึงการเข้า
ทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

การแก้ไขสัญญา 1. การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
จะไม่มีผลใช้บงัคับ เว้นแต่ทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนามโดยผู้มี
อํานาจของคู่สญัญาแต่ละฝ่าย การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ 
จะมีผลกระทบต่อข้อบงัคบัที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเท่านัน้ และข้อสญัญาอื่นๆ 
ทัง้หมดของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจะ
ยงัคงมีผลและใช้บงัคบัอยา่งเต็มที่ 

2. การท่ีคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ละเลยหรือลา่ช้าในการใช้สิทธิหรืออํานาจ
ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายไม่ถือว่าเป็น
การสละสทิธิหรืออํานาจเช่นวา่นัน้ และการที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้
สทิธิหรืออํานาจอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือแตเ่พียงบางสว่น ไม่ถือว่าเป็นการ
ตดัสทิธิที่จะใช้สทิธิหรืออํานาจอื่น 

3. การท่ีคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่สละสทิธิในการบงัคบัการผิดสญัญาข้อใด
ข้อหนึง่ไม่ถือว่าคู่สญัญาฝ่ายนัน้สละสิทธิในการบงัคบัการผิดสญัญาข้อ
อื่นๆ และไม่ถือว่าคู่สญัญาฝ่ายนัน้สละสิทธิหรือยินยอมให้คู่สญัญาอีก
ฝ่ายหนึ่งไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือเง่ือนไขหรือข้อกําหนดของ
สญัญาข้ออื่นๆ อยา่งเคร่งครัดตอ่ไปในอนาคต และการท่ีคูส่ญัญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่ลา่ช้าหรือละเลยที่จะใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายจะไม่กระทบกระเทือนถึงการใช้สิทธิอื่นใด
ตามสญัญาที่คูส่ญัญาฝ่ายนัน้ๆ อาจพงึมีพงึได้ตอ่ไปภายหลงัจากนัน้ 

การบอกกล่าว 1. คําบอกกล่าว การทวงถาม หรือการสื่อสารใดๆ ที่กระทําขึน้ภายใต้
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย คู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่ายตกลงให้ทําขึน้เป็นลายลกัษณ์อักษร และส่งโดยทางบุคคล ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางโทรสาร เว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะได้
ตกลงเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นในภายหลงั 

2. เว้นแต่จะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อเป็นแห่งอื่น คําบอก
กลา่ว การทวงถาม หรือการสือ่สารใดๆ ท่ีกระทําระหว่างคู่สญัญาทัง้สอง
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ฝ่ายตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ให้สง่ไป
ยงัสถานท่ีติดตอ่ของคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กฟผ.  

ที่อยู ่:  เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตําบลบาง
กรวย อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 11130 

โทรศพัท์ : 0-2436-5500 

โทรสาร : 0-2436-5590 

เรียน : ผู้วา่การการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

(ข) กองทุนรวมฯ 

ที่อยู ่:  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนน
ส า ท ร ใ ต้  แ ข ว ง ย า น น า ว า  เ ข ต ส า ท ร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ : 0-2686-6100 

โทรสาร : 0-2670-0430 

เรียน : กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

การสง่คําบอกกลา่ว การทวงถาม หรือการสื่อสารอื่นใดที่สง่ถึงคู่สญัญา
อีกฝ่ายโดยทางบุคคลหรือโดยทางโทรสาร ให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ
เมื่อนําไปสง่ยงัที่อยู่ข้างต้น หรือเมื่อรายงานผลการสง่ทางโทรสารของผู้
ส่งระบุว่า คําบอกกล่าว การทวงถาม หรือการสื่อสารดังกล่าวได้ส่งไป
ตามที่อยู่ของเลขหมายโทรสารของผู้ รับตามจํานวนหน้าของเอกสารที่
ต้องการนําสง่แล้ว หรือภายในเจ็ด (7) วนันบัแต่วนัสง่ ถ้าเป็นการสง่โดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

ข้อตกลงอื่นๆ ไม่มี
ผลผูกพัน 

สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย เป็นสัญญาเฉพาะ
ระหว่างคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายใช้บงัคบัเก่ียวกบัเร่ืองที่ระบไุว้ในสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และไมม่ีคํารับประกนั การคํา้ประกนั คํา
รับรอง หรือข้อกําหนดและเง่ือนไขอื่นๆ ไม่ว่าในลกัษณะใดๆ ก็ตามในสัญญา

การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจะมีผลและหรือใช้บงัคบั เว้นแต่
ได้บนัทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และลงนามโดยคู่สญัญาทุกฝ่าย หลงัจาก
วนัที่สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายมีผลใช้บงัคบั ให้
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  และเอกสารอื่นๆ ที่
เพิ่มเติมสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายแทนที่สญัญา 
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การติดตอ่ และการแสดงเจตจํานงทัง้ปวงก่อนหน้านี ้

ข้อก าหนดทั่วไป 1. หากข้อกําหนด เง่ือนไข หรือข้อตกลงใดๆ ในสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายเป็นโมฆะ ไม่สมบรูณ์ ขดัต่อกฎหมายหรือใช้
บังคับไม่ได้ไม่ว่าเพราะเหตุผลใดๆ คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงให้
ข้อกําหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงที่เป็นโมฆะ ไม่สมบรูณ์ ขดัต่อกฎหมาย
หรือใช้บงัคบัไม่ได้นัน้แยกต่างหากจากข้อกําหนด เง่ือนไข หรือข้อตกลง
สว่นท่ีสมบรูณ์ และให้ข้อกําหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงสว่นที่สมบรูณ์นัน้
ใช้บงัคบัได้ต่อไป คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่
และโดยสจุริตในการร่วมกนัแก้ไขข้อกําหนด เง่ือนไข หรือข้อตกลงที่เป็น
โมฆะ ไม่สมบรูณ์ ขดัต่อกฎหมาย หรือใช้บังคบัไม่ได้ดงักล่าวให้เป็นข้อ
สญัญาที่สมบรูณ์และใช้บงัคบัได้ใกล้เคยีงกนั หรือตรงตามความประสงค์
แรกเร่ิมของคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตอ่ไป 

2. สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและภาคผนวกและ
เอกสารแนบท้ายสญัญาเป็นความตกลงทัง้หมดระหว่างคู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่ายและมีผลเหนือความตกลง ความเข้าใจ คํารับรอง และข้อปฏิบตัิใดๆ 
ทัง้ปวงที่มีขึน้ก่อนหน้าระหวา่งคูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย 

ในกรณีที่เนือ้หาในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

ไมต่รงกบัเนือ้หาในภาคผนวกและเอกสารแนบท้ายของสญัญา คู่สญัญา
ทัง้สองฝ่ายตกลงให้เนือ้หาในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายมีผลผกูพนัคูส่ญัญาเหนือภาคผนวกและเอกสารแนบท้าย 

3. คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะเก็บรักษาข้อมูลที่ตนได้มาเนื่องจากการเข้าทํา
หรือการปฏิบตัิตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

เป็นความลบัตลอดไปจนกวา่จะปรากฏเหตกุารณ์เลกิกองทุนรวมฯ  

แต่อย่างไรก็ดี คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายอาจเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวได้เฉพาะ
กรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนีห้ลงัจากได้มีการปรึกษากับคู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึง่แล้วและการปรึกษานัน้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและตามสมควร 

(ก) กฎหมายบงัคบัให้เปิดเผย 

(ข) การเปิดเผยต่อที่ปรึกษา ผู้สอบบญัชี และ/หรือ ผู้ ให้กู้ ยืมเงินของ
คูส่ญัญาแตล่ะฝ่าย 

(ค) ข้อมูลนัน้กลายเป็นข้อมูลสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของ
คูส่ญัญาฝ่ายดงักลา่ว 

(ง) คู่สญัญาอีกฝ่ายให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรต่อการ
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เปิดเผยข้อมลูเช่นวา่นัน้ 

4. เว้นแตจ่ะได้มีการตกลงไว้เป็นอยา่งอื่นในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้

ค่าความพร้อมจ่าย คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้าที่
ของตนภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย เว้น
แต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาอีก
ฝ่ายหนึง่ 

การระงบัข้อพิพาท 1. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งตามสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะพยายาม
อย่างดีที่สุดที่จะระงับปัญหาข้อพิพาทหรือข้อขดัแย้งดังกล่าวด้วยการ
เจรจาระหว่างคู่สญัญาแต่ละฝ่ายหรือตัวแทนของคู่สญัญาแต่ละฝ่าย 
ภายในหกสบิ (60) วนันบัจากวนัที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อขดัแย้ง และหาก
ปรากฏว่าคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่สามารถหาข้อยตุิในปัญหาข้อพิพาทที่
เกิดขึน้ได้ภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่เ ร่ิมเจรจา
ระหว่างคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย ให้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมีสิทธินําข้อพิพาท
นัน้ขึน้สู่การพิจารณาในชัน้ศาลตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาการ
เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

 เพื่อความชัดเจนในข้อสัญญานี  ้ให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตนซึง่เกิดขึน้จากการระงบัข้อพิพาทภายใต้
ข้อสญัญานี ้

2. คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่า ข้อพิพาท ข้อขดัแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ 
ซึง่เกิดขึน้จากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หรือ
เก่ียวเนื่องกับสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

รวมทัง้ปัญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญาหรือความสมบูรณ์แห่ง
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  ให้ศาลไทยมี
อํานาจในการวินิจฉยัชีข้าด 
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4. นโยบายการบริหารและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิที่กองทุนรวมฯ จะลงทุน 

4.1 ผลการด าเนินงานในอดีตส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556  

     
พ.ศ. 2556 

 
พ.ศ. 2555 

 
พ.ศ. 2554 

     
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

          
รายได้จากการขายไฟฟ้า 

 
12,301,734,229 

 
13,095,750,863 

 
10,837,625,578 

ต้นทนุขายไฟฟ้า 
 

(10,404,683,017) 
 

(10,407,119,988) 
 

(8,559,259,700) 

          ก าไรขัน้ต้น 
 

1,897,051,212 
 

2,688,630,875 
 

2,278,365,878 

รายได้อื่น 
  

2,465,278 
 

4,940,606 
 

4,631,503 

          ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 
 

1,899,516,490 
 

2,693,571,481 
 

2,282,997,381 

          ค่าใช้จ่าย 
       

          คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
 

(306,211,512) 
 

(333,818,633) 
 

(284,723,711) 

คา่ใช้จา่ยอื่น 
 

(1,660,554) 
 

(94,092) 
 

(550,000) 

          รวมค่าใช้จ่าย 

 
(307,872,066) 

 
(333,912,725) 

 
(285,273,711) 

          ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ 
 

1,591,644,424 
 

2,359,658,756 
 

1,997,723,670 

ต้นทนุทางการเงิน 
 

(254,692,212) 
 

(279,325,342) 
 

(284,562,753) 

          ก าไรสุทธิ 
 

1,336,952,212 
 

2,080,333,414 
 

1,713,160,917 

หมายเหต:ุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 4 “ข้อมูลทางการเงินที่แยกออกมาน าเสนอของโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชดุที ่1 ส าหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556” 

ในปี พ.ศ. 2556 รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ที่เข้าระบบสง่ลดลงร้อยละ 
6.06 จากปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากรายได้จริงจากการผลติของโรงไฟฟ้าทัง้หมดของ กฟผ. ลดลง สง่ผลให้การปันสว่น
รายได้ให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ลดลง ในสว่นต้นทนุขายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 นัน้ มี
ระดบัที่ค่อนข้างคงที่เมื่อเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2555 เนื่องจาก โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 มีอตัราผลิต
ไฟฟ้าคงที่และไม่ได้มีการหยดุเพื่อซ่อมบํารุงรักษาตามแผนซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ครัง้ใหญ่
เช่นเดียวกับในปี พ.ศ. 2555 สว่นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 8.27 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555 
กฟผ. มีค่าใช้จ่ายตามโครงการเกษียณอายกุ่อนกําหนดและโครงการออกจากงานด้วยความยินดีทัง้ 2 ฝ่าย ทัง้นี ้
จากข้อมลูข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ การลดลงของกําไรขัน้ต้นและกําไรสทุธิในปี พ.ศ. 2556 ในอตัราร้อยละ 29.44 
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และร้อยละ 35.73 ตามลาํดบั เกิดจากการลดลงของรายได้จากการจําหนา่ยไฟฟ้าของ กฟผ. ชึ่งสง่ผลให้การปันสว่น
รายได้แก่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ลดลงด้วย 

4.2 ประมาณการงบก าไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนตามสมมติฐานของกองทุน
รวมฯ ส าหรับปี ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
    

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
 

 
  

หน่วย: ล้านบาท 
 

รายได้  
 

 
    

รายได้ผลประโยชน์จากการประกอบ 
 

 
    

กิจการผลติไฟฟ้า 

    
                 1,194  

        ค่าใช้จ่าย 

      คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใช้จ่าย 
        ในการบริหารกองทนุรวมฯ 
    

                     (43) 
 คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

 
 (67)  

 
       ก าไรสุทธิ     

                 1,084  
 

       ประมาณการจ านวนส่วนแบ่งส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุน 

    กําไรสทุธิที่สามารถนํามาปันสว่นแบง่กําไร 

       (อตัราการปันสว่นกําไร ร้อยละ 98.50) 

  
                 1,068  

 สภาพคลอ่งสว่นเกินจากการลดเงินทนุจดทะเบียน 
    (อตัราการแบง่ปัน ร้อยละ 98.50) 

   
 

                     677  
 

       รวม 

   
 

                 1,745  
 

       จํานวนหนว่ยลงทนุ  (หนว่ย) 

    
 2,142,808,821  

        เงนิที่จ่ายคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน : 

   
 

บาท 
 

       กําไรสทุธิที่สามารถนํามาปันสว่นแบง่ตอ่หนว่ยลงทนุ 
  (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 

    
                    0.50  

 สภาพคลอ่งสว่นเกินจากการลดเงินทนุจดทะเบียน 
  (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 

   
 

                    0.31  
 

       รวมเงนิจ่ายคนืต่อหน่วยลงทุน 

   
 

                    0.81  
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หมายเหต:ุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 5 ประมาณการงบกําไรขาดทนุและการแบ่งปันสว่นแบ่งสําหรับ
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ สําหรับปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 4.2.1 การประเมินค่ายุติธรรม 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจดัให้มีผู้ประเมินค่าอิสระที่ได้รับอนญุาตจาก ส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อทําการ
ทบทวนมลูค่าของกองทุนรวมฯ ตามระยะเวลาอนัสมควรและดําเนินให้เป็นไปตามประกาศที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งบริษัทจัดการคาดการณ์ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญในมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 เมื่อเปรียบเทียบกบัมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ดงันัน้ ผลกําไร
หรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้ในภายหลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนรวมฯ จะไม่มี
ผลกระทบต่อประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับ ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
สมมติฐาน เนื่องจากกําไรที่สามารถนํามาปันสว่นแบ่งกําไรคิดจากส่วนที่ไม่รวมกําไรหรือขาดทนุที่ยงัไม่
เกิดขึน้จากการประเมินคา่ของกองทุนรวมฯ 

4.2.2 การจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน 

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผล ซึ่งมาจากการปันส่วนแบ่งกําไรของกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เมื่อกองทุนรวมฯ มีกําไรสทุธิหรือกําไรสะสม โดยกองทุนรวมฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไมน้่อยกวา่อตัราร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วประจําปี ทัง้นี ้กําไรสทุธิดงักลา่วเป็นกําไร
สทุธิที่ไม่รวมรายการกําไรหรือขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการประเมินค่าราคากองทุนรวมฯ ประจํา
รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ และในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสมในงวดบญัชีใด บริษัทจัดการอาจจะ
จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลข้างต้นต้องไม่ทําให้กองทุนรวมฯ 
เกิดยอดขาดทนุสะสม 

บริษัทจัดการจะจ่ายสภาพคลอ่งสว่นเกินให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยการลดทนุจดทะเบียนของกองทุน
รวมฯ 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทจัดการประมาณการว่าจะจ่ายเงินปันผลจากกระแส
เงินสดรับจากรายได้ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าในอตัราร้อยละ 98.50 ของรายได้
ทัง้หมดที่จะได้รับจาก กฟผ. ในปีประมาณการ พ.ศ. 2558 เป็นจํานวนเงิน 1,745 ล้านบาท ซึ่งถือเป็น
รายได้ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการผลติไฟฟ้าที่รับรู้ในงบประมาณการกําไรขาดทนุจํานวน 1,068 
ล้านบาท และถือเป็นสภาพคลอ่งสว่นเกินจํานวน 677 ล้านบาท 
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4.2.3 จ านวนหน่วยลงทุน 

จํานวนหน่วยลงทุนภายหลงัการนําเสนอขายหน่วยลงทุนคิดจากมลูคา่จ่ายซือ้ในอตัราร้อยละ 100 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และที่ราคาเสนอขายต่อหน่วยที่ราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน จํานวนหน่วย
ลงทุนจริงจึงอาจมีความแตกตา่งจากจํานวนหน่วยลงทุนตามสมมติฐาน 

4.2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและมาตรฐานการบัญชี 

ประมาณการข้างต้นอยู่บนสมมติฐานที่ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
มาตรฐานการบญัชีที่มีผลบงัคบัใช้ในประเทศไทย ณ วนัที่ในรายงานของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับ ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
สมมติฐานข้างต้นอยา่งมีสาระสาํคญั 

4.2.5 สมมติฐานอื่นๆ 

ประมาณการงบกําไรขาดทนุและการแบ่งปันสว่นแบ่งสําหรับ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานสําหรับปี
ประมาณการ พ.ศ. 2558 จดัทําขึน้โดยมีข้อสมมติฐานอื่นเพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้

 ไมม่ีการเปลีย่นแปลงในการลงทนุของกองทุนรวมฯ ในระหวา่งปีประมาณการ พ.ศ. 2558 

 ไมม่ีการระดมทนุเพิ่มเติมในปีประมาณการ พ.ศ. 2558 

 ไมม่ีการเปลีย่นแปลงกฎหมายด้านภาษีและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอยา่งมีสาระสาํคญั 

 สญัญาทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบักองทุนรวมฯ มีผลบงัคบัใช้ได้และสามารถปฏิบตัิได้ตามที่ระบใุน

สญัญา 

4.2.6 การวิเคราะห์ความผันผวน 

ประมาณการงบกําไรขาดทนุและการแบ่งปันสว่นแบ่งสําหรับ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานได้จดัทํา
ขึน้ตามสมมติฐานท่ีเป็นสาระสําคญัดงัที่กลา่วไว้ในข้างต้น ประมาณการงบกําไรขาดทนุและการแบ่งปัน
สว่นแบง่สาํหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนตามสมมติฐาน มีความเสีย่งจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

 เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทําให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ดี

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ได้ทําประกันภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption 

Insurance) ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีผลใน  60 วนัหลงัจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 

หยดุเคร่ือง ดงันัน้ จึงมีความเสีย่งที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ต้องแบกรับค่าเสียหายที่

เกิดขึน้ในช่วง 60 วนัแรกโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไมส่ามารถเดินเคร่ืองตามชัว่โมงการ

ผลิตในข้อตกลงและเง่ือนไขการซือ้ไฟฟ้าได้ หรือ หยุดเคร่ืองโดยไม่แจ้งต่อศูนย์ควบคุมระบบ

กําลงัไฟฟ้าแหง่ชาติ ซึง่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะถกูปรับแตค่า่ปรับจะไม่เกินร้อยละ 

2 ของค่าความพร้อมจ่ายเต็มจํานวน (Full Availability Payment) 
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ผู้ลงทนุควรระมดัระวงัวา่เหตกุารณ์ในอนาคตไมส่ามารถคาดการณ์ได้อยา่งชดัเจน และตวัเลขที่ประมาณ
การไว้ในประมาณการงบกําไรขาดทนุและการแบ่งปันสว่นแบ่งสําหรับ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐาน
อาจแตกตา่งจากที่จะเกิดขึน้จริง 

4.2.7 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

นโยบายการบญัชีที่สาํคญัที่ใช้ในการจดัทําประมาณการงบกําไรขาดทนุและการแบง่ปันสว่นแบง่สาํหรับผู้
ถอืหน่วยลงทุนตามสมมติฐานแสดงไว้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เกณฑ์ในการจัดทําประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามสมมติฐาน 

ประมาณการงบกําไรขาดทนุและการแบ่งปันสว่นแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐาน
ประกอบด้วยข้อมลูของประมาณการงบกําไรขาดทนุและการแบง่ปันสว่นแบง่สาํหรับผู้ถอืหน่วย
ลงทุนตามสมมติฐาน สมมติฐานที่เก่ียวข้อง และหมายเหตุประกอบประมาณการงบกําไร
ขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานแต่มิได้รวมถึงงบ
การเงินเต็มรูปแบบ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ ประมาณการงบกําไร
ขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานจึงมิได้แสดงฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถกูต้องตามที่ควรตามหลกัการบญัชีที่รับรอง
ทัว่ไปในประเทศไทย นโยบายการบญัชีที่ใช้ในการจดัทําประมาณการงบกําไรขาดทุนและการ
แบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานเป็นนโยบายการบัญชีเดียวกับ
นโยบายบญัชีของกองทุนรวมฯ 

(2) การรับรู้รายได้ 

รายได้ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าในประมาณการงบกําไรขาดทนุและการ
แบง่ปันสว่นแบง่สาํหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนตามสมมติฐานรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

(3) คา่ใช้จ่าย 

คา่ใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

(4) ภาษีเงินได้ 

กองทุนรวมฯ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีการประมาณการ
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในประมาณการงบกําไรขาดทนุและการแบง่ปันสว่นแบง่สาํหรับผู้ถอืหน่วย
ลงทุนตามสมมติฐาน 
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4.2.8 พระราชกฤษฎีกา  

รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร   
(ฉบบัที่ 544) ลงวนัที่ 9 ตลุาคม พ.ศ. 2555 (“พระราชกฤษฎีกา”) เพื่อยกเว้นภาษีบางประเภทให้แก่
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งอยู่ภายใต้เง่ือนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่จะออกมารองรับ  
พระราชกฤษฎีกาได้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ ถือหน่วยที่เป็นบคุคลธรรมดา (ไม่รวมถึงผู้ ถือหน่วยที่เป็น
ห้างหุ้นส่วนสามญั หรือคณะบุคคลซึ่งมิใช่นิติบคุคล) สําหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทนุรวมโครงสร้าง
พืน้ฐาน ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมฯ เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัแต่ปีที่มีการจดทะเบียนจัดตัง้กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบคุคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปัน
ผลที่ได้รับ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ่ม  
และอากรแสตมป์ ซึง่แสดงไว้ด้านลา่งนี ้อีกทัง้จะต้องให้ข้อมลูแก่กรมสรรพากรตามที่กําหนด เช่น รายช่ือ
ของผู้ ถือหน่วยที่ได้รับเงินปันผลและเลขบตัรประจําตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง  จํานวนเงินปันผล 
และวนัท่ีจ่ายเงินปันผล ด้วยสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีจ่ายเงินปันผล และกองทุนรวมฯ 
ต้องแจ้งตอ่ผู้ถอืหน่วยลงทุนวา่เงินปันผลดงักลา่วเป็นเงินปันผลที่ได้รับสทิธิยกเว้นภาษีเงินได้ 

กองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเท่าที่กองทุนรวมฯ และ
บริษัทจัดการจะสามารถทําได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบคุคลธรรมดาจะต้องให้ข้อมลูที่
เก่ียวข้องกบัผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักลา่วเองตามที่กลา่วถึงข้างต้นเพื่อที่กองทุนรวมฯ และจะปฏิบตัิตาม
ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ทัง้นี ้ หากกองทุนรวมฯ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงักลา่วข้างต้นได้ หรือไม่ได้รับข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัผู้ถือหน่วยลงทุนดงักลา่ว ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็น
บคุคลธรรมดาจะต้องยื่นเสยีภาษีสาํหรับเงินปันผลที่ได้รับเต็มจํานวน ซึง่ในกรณีดงักลา่ว หากผู้ถือหน่วย
ลงทุนไมไ่ด้ยื่นเสยีภาษี ผู้ถอืหน่วยลงทุนรายนัน้อาจมีความรับผิดทัง้ทางแพ่งและทางอาญา ทัง้นี ้โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 6.3.13 “ผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีส าหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนรวมฯ เมื่อได้มีการยื่นเสียภาษี เว้นแต่จะได้มีการ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดและผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดใ้หข้้อมูลส่วนบคุคลบางอย่าง” 

พระราชกฤษฎีกายงัได้ยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ่ม และอากรแสตมป์ ให้แก่ 

 กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน สําหรับมลูค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระทําตราสารที่
เกิดขึน้ หรือเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินกลบัคืนให้แก่เจ้าของ หรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินเดิม  
หรือให้แก่สว่นราชการหรือองค์การของรัฐบาล และ 

 เจ้าของ หรือผู้ทรงสทิธิในทรัพย์สนิ สาํหรับมลูค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระทําตราสารที่
เกิดขึน้ หรือเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินที่เก่ียวกับการประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
ให้แก่กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ดงัต่อไปนี ้ (ก) การโอนทรัพย์สินที่มีรูปร่าง ที่มีสญัญา
กําหนดให้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานต้องโอนทรัพย์สนิกลบัคืนให้แก่เจ้าของ หรือผู้ทรงสทิธิใน
ทรัพย์สนิเดิมในภายหลงั หรือกําหนดให้ต้องโอนต่อให้แก่สว่นราชการ หรือองค์การของ รัฐบาล 
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และ (ข) การโอนทรัพย์สนิท่ีไมม่ีรูปร่าง ท่ีมีข้อกําหนดห้ามมิให้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโอน
ทรัพย์สนิให้แก่บคุคลอื่น เว้นแตเ่ป็นการโอนให้แก่เจ้าของ หรือผู้ทรงสทิธิในทรัพย์สนิเดิม 

ทัง้นี ้การยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ่ม และอากรแสตมป์ ให้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน  หรือเจ้าของ หรือผู้ทรง
สิทธิในทรัพย์สินจะมีเง่ือนไขตามที่ประกาศกําหนด เช่น การโอนทรัพย์สินจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ของส านักงาน ก.ล.ต. กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานต้องขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุรายย่อย  และต้อง
ประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานซึง่เป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศไทยเทา่นัน้ นอกจากนี ้กองทนุ
รวมโครงสร้างพืน้ฐานต้องแจ้งการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน รายการและราคาทรัพย์สิน 
พร้อมทัง้ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ จําหน่าย จ่าย โอน หรือให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินต่อกรมสรรพากรภายใน 30 วนันบั
แต่วนัที่โอนทรัพย์สินนัน้ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานยงัต้องแจ้งรายช่ือผู้ ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน รวมทัง้ค่าตอบแทน วิธีการจ่ายเงิน และระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินต่อ
กรมสรรพากรภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ใช้ประโยชน์มีสทิธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนัน้ และกองทนุ
รวมโครงสร้างพืน้ฐานจะต้องยื่นงบการเงินประจําปีตอ่กรมสรรพากรภายใน 30 วนันบัแต่วนัยื่นงบการเงิน
ประจําปีตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. 

4.3 การปรับปรุงประมาณการการด้อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนเป็นวิธีเส้นตรง (Straight Line Basis) และการ
ปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ (หลักความระมัดระวัง) 

ภายใต้การประมาณการด้อยคา่ของมลูคา่เงินลงทนุตามวิธีเส้นตรง (Straight Line) ที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทนุที่
มูลค่าระหว่าง  20,855 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้การด้อยค่าของมูลค่าการลงทุนเป็นเส้นตรงประมาณปีละ 
1,042.75 ล้านบาท บวกกบัรายได้ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยสําหรับการประมาณการรายได้ 
12 เดือนในอนาคต ซึ่งมีการประมาณการว่าจะจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิหลงัปรับปรุงแล้วบนรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายที่ได้รับจาก กฟผ. และการลดเงินทุนจดทะเบียนจากการด้อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนในอตัราร้อยละ 
98.50 เป็นจํานวนเงินประมาณ 1,745 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ประมาณการรายได้ของกองทุนรวมฯ และการแบ่งปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ถอืหน่วย 

 

ประมาณการรายได้ 12 เดือน
ในอนาคตของกองทุนรวมฯ 

 

หน่วย: ล้านบาท 

รวมเงนิทัง้หมดที่กองทุนรวมฯ ได้รับจาก กฟผ. 1,882 

การด้อยคา่ของมลูคา่เงินลงทนุโดยวิธีเส้นตรง (1,043)  

รายได้ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 839  

   

รายได้ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 839  

ค่าใช้จ่าย 
 

 

คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใช้จ่ายในการบริหารกองทนุรวมฯ (43)  
คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุ (67)  

ก าไรสุทธิ 729  

ประมาณการจ านวนส่วนแบ่งส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุน   

กําไรสทุธิที่สามารถนํามาปันสว่นแบง่กําไร   

   (อตัราการปันสว่นกําไร ร้อยละ 98.50) 718  

การลดเงินทนุจดทะเบียนจากการด้อยคา่ของมลูคา่เงินลงทนุ 
 

 

   (อตัราการแบง่ปัน ร้อยละ 98.50) 1,027  

รวม 1,745  

หมายเหต:ุ การประมาณการรายได้ของกองทนุรวมฯ และการแบ่งปันสว่นแบ่งสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นการแสดง
ข้อมลูเพื่อให้นกัลงทนุสามารถทําความเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการแสดงผลการดําเนินงานเป็นการทัว่ไปในรูปแบบการ
คํานวณการด้อยคา่ของมลูคา่เงินลงทนุตามวิธีเส้นตรงเทา่นัน้ ซึง่ไมไ่ด้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
และอาจแตกตา่งจากวิธีปฎิบตัิจริง 

ตวัอย่างการคํานวณอตัราส่วนแบ่งปันส่วนของกองทุนรวมฯ บนประมาณการรายได้ 12 เดือนในอนาคตของ
กองทุนรวมฯ 

 ประมาณการรายได้ 12 เดือนใน
อนาคตของกองทุนรวมฯ 

อายขุองกองทนุรวมฯ 20 
ประมาณอตัราสว่นแบง่ปันสว่นท่ีจ่ายแก่ผู้ ถือหนว่ย (ร้อยละ) 8.37 
คิดเป็นอตัราเงินคืนทนุเฉลีย่ตอ่ปี (ร้อยละ) 4.93 
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 ประมาณการรายได้ 12 เดือนใน
อนาคตของกองทุนรวมฯ 

คิดเป็นอตัราสว่นแบง่กําไรสทุธิตอ่ปี (ร้อยละ) 3.44 

การประมาณการเงินคืนทนุเฉลี่ยต่อปีอาจมีความแตกต่างโดยขึน้อยู่กบัมลูค่าการเข้าลงทนุในวนัที่กองทุนรวมฯ 
เข้าลงทนุสาํเร็จ และผลการดําเนินงานจริงของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 และ การประมาณการเงินลงทนุ
ของกองทุนรวมฯ ด้วยวิธีการแบบเส้นตรง มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้ ลงทุนทัว่ไปสามารถทําความเข้าใจเก่ียวกับ
วิธีการแสดงผลการดําเนินงานเป็นการทัว่ไป ในรูปแบบการคํานวณการด้อยค่าของมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีเส้นตรง 
ซึง่แสดงให้เห็นถึงเงินลงทนุที่ถกูทยอยคืนในแต่ละปีในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีการคืนเงินลงทนุเป็นเส้นตรง ซึ่งการ
ประยุกต์ใช้วิธีลดทนุแบบเส้นตรงอาจมีความแตกต่างจากแนวทางของมาตรฐานบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีกําหนด  
และกฎระเบียบ และ/หรือ ประกาศของส านักงาน กลต. หรือตลาดหลักทรัพย์ ที่ประกาศใช้ในปัจจุบันและ
อนาคตได้ โดยผู้ลงทนุควรพิจารณาสมมติฐาน รวมทัง้ประมาณการงบกําไรขาดทนุตามสถานการณ์สมมติที่แสดงไว้
ในข้อ 4.2 “ประมาณการงบก าไรขาดทนุและการแบ่งปันส่วนแบ่งส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุตามสมมติฐานของกองทนุ
รวมฯ ส าหรับปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ 2558 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ” และพิจารณาข้อสมมติฐาน
ดังกล่าว ตลอดจนข้อมูลทางการเงินอย่างถ่ีถ้วน โดยใช้วิจารณญาณของตนเองอย่างถ่ี ถ้วนเก่ียวกับผลการ
ดําเนินงานในอนาคตของกองทุนรวมฯ   

4.4 การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis)  

ในการโฆษณาผลตอบแทนของกองทุนรวมฯ นัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินต้องแสดงข้อมลูเก่ียวกบัตวัเลขที่แสดงถึง
ประมาณการผลตอบแทนในอนาคตของกองทุนรวมฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงินถูกกําหนดให้จัดทํางบกําไร
ขาดทนุและการแบง่ปันสว่นแบง่สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ สําหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซึง่รวมถึงข้อมลูจํานวนเงินท่ีสามารถปันเป็นสว่นแบง่สาํหรับผู้
ถือหน่วยลงทุน และประมาณการจํานวนส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสมมติฐาน
ของกองทุนรวมฯ ที่ใช้ในการประมาณการผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 และ
ผลตอบแทนในอนาคตของกองทุนรวมฯ ตัง้อยู่บนรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งตวัแปรหลกัที่ใช้คํานวณรายได้
ดงักลา่วได้ถกูกําหนดไว้อย่างชดัเจนตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและไม่คาดว่าจะมี
ความผนัผวนอยา่งมีนยัสาํคญัระหวา่งการประมาณการ ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินเช่ือว่าการวิเคราะห์ความไว
ต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) จะไม่มีผลกระทบต่อรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และผลตอบแทนใน
อนาคตของกองทุนรวมฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

ด้วยเหตดุงักลา่วข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงนิเห็นวา่ไมม่ีความจําเป็นที่จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมลูเก่ียวกบัการ
วิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ในโครงการจดัการกองทุนรวมฯ และในหนังสือชี ้
ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ตามประกาศ สธ. 16/2556  

5. การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 
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การทําธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมฯ โดยบริษัทจัดการกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องจะต้องกระทําตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ในหวัข้อนี ้คําว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” ให้มีความหมายตามที่กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 และประกาศ 
สน. 29/2549 ซึง่รวมถึงบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทจัดการ 

(ข) บคุคลที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจัดการ
ซึง่มิใช่หนว่ยงานของรัฐ 

(ค) บคุคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของบคุคลตาม (ข) เกินร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
หรือจํานวนหุ้นสว่นของบคุคลดงักลา่วซึง่มิใช่หนว่ยงานของรัฐ เว้นแตบ่คุคลตาม (ข) เป็นบริษัทที่จดัตัง้ใน
ตา่งประเทศ 

(ง) นิติบคุคลที่บริษัทจัดการถือหุ้น หรือเป็นหุ้นสว่นของนิติบคุคลดงักลา่วเกินกวา่ร้อยละ 10  ของจํานวนหุ้น
ที่จําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด หรือจํานวนหุ้นสว่น 

(จ) นิติบคุคลที่มีบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นเกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือ
จํานวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจัดการเกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่
จําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจัดการด้วย 

(ฉ) ผู้บริหารของบริษัทจัดการ 

(ช) ผู้จัดการกองทุนรวมฯ 

(ซ) นิติบคุคลที่บคุคลตาม (ฉ) หรือ (ช) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นรวมกนัเกินร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด หรือจํานวนหุ้นสว่นของนิติบคุคลนัน้ 

(ฌ) ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทุนรวมฯ 

(ญ) บคุคลที่เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจัดการ 

(ฎ) ที่ปรึกษาที่ให้คําปรึกษา หรือคําแนะนําเก่ียวกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน หรือการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน 

(ฏ) กองทนุอื่น (กองทนุรวมหรือกองทนุสว่นบคุคล) ท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 
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(ฐ) ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ฑ) ผู้บริหารทรัพย์สนิ 

(ฒ) บคุคลที่ถือหุ้นของบคุคลตาม (ญ) (ฎ) (ฐ) หรือ (ฑ) เกินร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบคุคลตาม (ญ) (ฎ) (ฐ) หรือ (ฑ) แล้วแตก่รณี ซึง่มิใช่หนว่ยงานของรัฐ 

(ณ) บุคคลที่ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ฒ) เกินร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด หรือจํานวนหุ้นสว่นของบคุคลดงักลา่วซึง่มใิชห่นว่ยงานของรัฐ เว้นแตบ่คุคลตาม (ฒ) เป็นบริษัทท่ี
จดัตัง้ในตา่งประเทศ 

(ด) นิติบคุคลที่บคุคลตาม (ญ) (ฎ) (ฐ) หรือ (ฑ) ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นสว่นของนิติบคุคลดงักลา่วเกินกว่าร้อยละ 
10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด หรือจํานวนหุ้นสว่น 

(ต) บคุคลที่มีอํานาจควบคมุบคุคลตาม (ก) ถึง (ด) หรือบคุคลตาม (ก) ถึง (ด) ที่มีอํานาจควบคุมบคุคลอื่น
ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

(ถ)  บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของกองทุนรวมฯ โดยให้มีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ที่
ออกตามความในมาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ในสว่นที่เก่ียวกบับทนิยามคําว่าบคุคลที่เก่ียวโยง
กนัโดยอนโุลม 

เพื่อประโยชน์ของข้อนี ้คําว่า “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูิภาค ราชการสว่น
ท้องถ่ิน กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ
หนว่ยงานอื่นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

ทัง้นี ้ให้ “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” รวมถึงบคุคลที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุจะประกาศแก้ไข หรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

5.2 ข้อก าหนดทั่วไป 

เง่ือนไขและข้อกําหนดทัว่ไปในการเข้าทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องที่ส านักงาน ก.ล.ต.  และคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ ประกาศกําหนดมีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในการทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องที่เก่ียวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัทจัดการจะปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามประกาศที่กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการกระทําที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 

(2) ธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องที่เก่ียวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่
เป็นธรรม 
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(3) บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการทําธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเข้าทําธุรกรรมกับ บุคคลที่
เกี่ยวข้องที่เก่ียวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน 

(4) การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องที่เก่ียวกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานจากกองทุนรวมฯ ต้องอยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

5.3 การด าเนินการที่ต้องได้รับมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

การทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีดงัต่อไปนี ้นอกจากจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อกําหนดข้างต้น
แล้ว บริษัทจัดการจะกระทําได้ตอ่เมื่อได้รับมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(1) การเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่มีมลูคา่ของทรัพย์สนิไมน้่อยกวา่ 20 ล้านบาท หรือไมน้่อยกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องดงักลา่ว แล้วแต่
จํานวนใดจะสงูกวา่ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ต้องปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือสญัญาที่มีกบัสว่นราชการหรือองค์การ
ของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้องค์การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จดัตัง้
กิจการนัน้ (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบคุคลด้วย) ซึ่งได้ระบไุว้เป็น
การเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

(2) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลกิธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องอนัเป็นสญัญาที่เก่ียวกบัการบริหารจดัการหรือ
การจดัหาประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่มีมลูคา่ของสญัญาไมน้่อยกวา่ 20 ล้านบาท หรือไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิก
ธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องดงักลา่ว แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่ หรือ 

(3) การตกลง ยินยอม หรือใช้สทิธิออกเสยีงเพื่อให้บริษัทท่ีกองทุนรวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากดัความวรรค 
(จ) ของคําว่า “ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน” ทําธุรกรรมตามข้อ (1) หรือข้อ (2) ข้างต้น กับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

5.4 นโยบายเกี่ยวกับการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อมีการจดทะเบียนจดัตัง้กองทุนรวมฯ กบัส านักงาน ก.ล.ต. การลงทนุของกองทุนรวมฯ จะประกอบด้วยการ
โอนสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  ทัง้นี ้
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ยงัคงเป็นกรรมสทิธ์ิของ กฟผ. ตอ่ไป  

เมื่อการจองซือ้หน่วยลงทุน และการจดทะเบียนจดัตัง้กองทุนรวมฯ กบัส านักงาน ก.ล.ต. เสร็จสิน้ กฟผ. จะเข้า
มาเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้วทัง้หมด
ในการเสนอขายครัง้แรก และจะมีผลทําให้ กฟผ. เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมฯ 
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การทําธุรกรรมเก่ียวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานระหวา่งกองทุนรวมฯ และ กฟผ. หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของ 
กฟผ. หรือระหวา่งกองทุนรวมฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น จะต้องกระทําภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
และเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อกําหนดตามประกาศ ทน. 1/2554 และประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ประกาศกําหนด
บคุคลที่มีลกัษณะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในอนาคต การเข้าทําธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมฯ กบับุคคลที่
เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะถือปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่
กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้กองทุนรวมฯ จะทําการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ 
รวมทัง้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ และในรายงาน
ประจําปีของกองทุนรวมฯ ด้วย 

5.5 ค ารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์และความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์และบริษัทจัดการเกี่ยวกับธุรกรรม
การได้มาซึ่งสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

ภายหลงัจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ กฟผ. จะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทุนรวมฯ ดงันัน้ กฟผ. และนิติบคุคลอื่นที่กฟผ. เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้มี
อํานาจควบคมุจึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมฯ และการที่กองทุนรวมฯ เข้าทําธุรกรรมดงัต่อไปนี ้
จะถือเป็นการทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้อง 

การเข้าท าธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย 

ภายหลงัจากหรือในวนัเดยีวกนักบัวนัจดทะเบียนกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้กองทุนรวมฯ เข้า
ทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายกบั กฟผ. เพื่อเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

ค ารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้แลผลประโยชน์ให้คํารับรองว่าธุรกรรมที่กองทุนรวมฯ จะเข้าทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายกบั กฟผ. จึงเป็นธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้อง หากแตม่ีเง่ือนไขข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบั
ที่วิญญชูนจะพงึกระทํากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล
ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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ความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของธุรกรรมและผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีความเห็นว่า กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยมีความสมเหตสุมผลเนื่องด้วยเหตผุล ดงันี ้
 
1. จากรายงานการศึกษาแนวทางการจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด

ที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบวา่มีการศกึษาแนวทางการระดมทนุผา่นกองทุนรวมฯ โดย
ใช้ทรัพย์สินของ กฟผ. 3 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนกลางต่างๆ ซึ่งผล
การศึกษาได้นําเสนอว่า โรงไฟฟ้า เป็นทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่เหมาะสมที่จะใช้ในการระดมทุน 
เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่มีลกัษณะที่เข้าใจได้ง่ายถึงความสมัพนัธ์ในการสร้างรายได้ อีกทัง้การผลิตไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงสามารถวดัจํานวนหน่วยที่ผลิตได้อย่างชัดเจน นอกจากนี ้รายงานการศึกษาแนว
ทางการจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้กองทุนรวมฯ เข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า เนื่องจาก  
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย เป็นรายได้ค่าตอบแทนตามความพร้อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 
ในการจ่ายไฟฟ้า โดยไม่ขึน้กับการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ จึงทําให้กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงตํ่า และมี
ผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะแน่นอน ดังนัน้ จึงสรุปผลการศึกษาว่ากองทุนรวมฯ ควรมุ่งเน้นไปที่ทรัพย์สิน
ประเภทโรงไฟฟ้าเป็นหลกั เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของกองทุนรวมฯ  

2. เทคโนโลยีการผลติไฟฟ้า โดยใช้โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ กฟผ. เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กนัแพร่หลาย
ทัว่โลกเนื่องจากมีประสิทธิภาพสงูเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าชนิดอื่น โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เป็น
โรงไฟฟ้าที่ดําเนินงานอยูใ่นปัจจบุนั และเป็นโครงการท่ีแล้วเสร็จ จึงมีความแนน่อนในการก่อให้เกิดรายได้แก่
กองทุนรวมฯ และ กฟผ.มีความเช่ียวชาญอย่างสูงในการดําเนินงานตลอดจนการบํารุงรักษา ดังนัน้ 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1) จึงเป็นประเภทของโรงไฟฟ้าที่
เหมาะสมในการนํารายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตมาระดมทนุผา่นกองทุนรวมฯ  

3. เมื่อพิจารณาจากลกัษณะของโครงสร้างรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะส่งมอบให้กองทุนรวมฯ แล้วจะ
เห็นได้วา่ ลกัษณะอตุสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจและการแขง่ขนัของตลาดในอนาคตไมไ่ด้สง่ผลกระทบอย่าง
มีนยัสําคญัต่อรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งกองทุนรวมฯ จะได้รับในอนาคต ทัง้นี ้เนื่องจากรายได้หลกั
ของกองทุนรวมฯ ขึน้อยูก่บัจํานวนชัว่โมงความพร้อมในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 
1 ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา ประสิทธิภาพในการเดินเคร่ือง และการบํารุงรักษา เป็นหลกั จึงทําให้
กองทุนรวมฯ มีโอกาสในการรับรายได้ที่มัน่คง 

4. ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทุนรวมฯ มีสทิธิได้รับเงินอยา่งน้อยเทา่กบัมูลค่า
การเข้าลงทุนคงเหลือ (ซึง่คํานวณจากประมาณการรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่กองทุนรวมฯ จะได้รับ
นบัจากวนัท่ีกองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จจนถึงวนัสิน้สดุของสญัญา) และในกรณีที่การเลิกสัญญาการ
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เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายอนัเนื่องมาจากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ของ กฟผ. ภายใต้สัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  กองทุนรวมฯ  จะมีสิทธิได้ รับค่าปรับกรณีผิดสัญญา 
นอกเหนือจากมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ  

5.  กฟผ. จะได้ดําเนินการจัดหากรมธรรม์ประกันวินาศภยั โดยเป็นทัง้ผู้ เอาประกันภยัและผู้ รับผลประโยชน์ 
สาํหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  เพื่อคุ้มครองความเสยีหายดงันี ้ 

-  ประกนัภยัทรัพย์สนิประเภทความเสีย่งภยัทกุชนิดและความเสยีหายของเคร่ืองจกัร (Industrial All risk 
and Machinery Breakdown Insurance) 

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

ในกรณีของประกนัภยัทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภยัทกุชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจกัร ( Industrial 
All risk and Machinery Breakdown Insurance) และประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption 
Insurance) นัน้ กฟผ. ตกลงที่จะดําเนินการจัดหาประกันภัย 2 ประเภทดังกล่าวไว้แล้วก่อนการจัดตัง้
กองทุนรวมฯ โดยได้พิจารณาตามความเหมาะสมในความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจ หรืออตุสาหกรรม
ประเภทเดียวกนั โดย กฟผ. จะเป็นผู้ ชําระเบีย้ประกนัและจะหกัค่าเบีย้ประกนัดงักลา่วออกจากรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายที่จะสง่มอบให้แก่กองทุนรวมฯ ในแต่ละไตรมาส ทัง้นี ้ในการจดัหาประกนัภยันัน้ กฟผ. 
ตกลงที่จะให้กองทุนรวมฯ เข้ามามีสว่นร่วมพิจารณาขอบเขต เง่ือนไขและวงเงินประกนัภยัด้วย  

ในกรณีของประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอก (Public Liability  Insurance) และประกนัภยัความ
รุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) นัน้ กฟผ. ได้ดําเนินการจดัหาไว้แล้วก่อนการจดัตัง้
กองทุนรวมฯ โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยคา่เบีย้ประกนัในปี 2558 จะ
ไมถ่กูหกัออกจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะสง่มอบให้แก่กองทุนรวมฯ ดนััน้ กองทุนรวมฯ จึงไม่ได้
รับผลกระทบจากคา่ใช้จ่ายเบีย้ประกนัภยัในสว่นนีใ้นปี 2558 

สําหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภยัทัง้ 4 ประเภทข้างต้นในครัง้ต่อๆ ไป ภายใต้สัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่จะดําเนินการจัดหาประกันภยัตามประเภทซึ่งธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันพึงมีตามที่กองทุนรวมฯ  ร้องขอ ทัง้นี  ้กฟผ. จะเป็นผู้ ชําระเบีย้
ประกันภยัทัง้ 4 ประเภทข้างต้นในครัง้ต่อๆ ไป และจะหกัค่าเบีย้ประกันดงักล่าวออกจากรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายที่จะส่งมอบให้แก่กองทุนรวมฯ ในแต่ละไตรมาส โดยในการจัดหาประกันภยันัน้ 
กฟผ. ตกลงที ่จะให้กองทุนรวมฯ  เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณากําหนดขอบเขต เงื่อนไขและวงเงิน
ประกันภยัด้วย  

อนึ่ง กฟผ. จะเป็นผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัทัง้ 4 ประเภทข้างต้น เนื่องจาก กฟผ. ยงัเป็น
เจ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 อยู่ อย่างไรก็ดี หากเกิดเหตุซึ่งเป็นเหตุที่สามารถเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกนัภยักรณีธุรกิจหยดุชะงกัได้นัน้ กฟผ. มีหน้าที่นําเงินที่ได้รับจากการประกนัภยัดงักลา่ว สง่
มอบให้แก่กองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในโครงการจดัการกองทุนรวมฯ ดงันัน้ การที่กองทุน
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รวมฯ สามารถกําหนดขอบเขต เง่ือนไข และวงเงินประกนัภยั ตลอดจนมีโอกาสได้รับการชดเชยจาก กฟผ. 
ตามกรมธรรม์ประกนัภยักรณีธุรกิจหยดุชะงกัดงัที่กลา่วข้างต้นจึงช่วยลดความเสีย่งแก่กองทุนรวมฯ ได้เมื่อ
เกิดเหตกุารณ์ที่อยูภ่ายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภยักรณีธุรกิจหยดุชะงกันัน้ 

ผลกระทบที่กองทุนรวมฯอาจได้รับจากการเข้าท าธุรกรรม 

1.  เนื่องจากการเข้าลงทุนนีเ้ป็นการลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งเป็นรายได้ในอนาคตที่ยังไม่
เกิดขึน้ และไมส่ามารถกําหนดจํานวนรายได้ดงักลา่วให้เป็นท่ีแนน่อนได้ ณ เวลาที่มีการเข้าทําสัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ฉะนัน้ การใช้สิทธิของกองทุนรวมฯ ภายใต้สัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย จึงอาจถกูโต้แย้งได้ว่ากองทุนรวมฯ ในฐานะผู้ เข้าลงทนุไม่มีสิทธิ
ได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจนกว่ารายได้ดงักลา่วจะเกิดขึน้จริง ดงันัน้ ในกรณีที่มีการโต้แย้งสิทธิ
ของกองทุนรวมฯ ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายก่อนที่จะมีรายได้เกิดขึน้จริงและสง่มอบ
ให้กองทุนรวมฯ สทิธิของกองทุนรวมฯ  ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนัที่
จะเรียกร้องเอาจาก กฟผ. นัน้ จึงเป็นเพียงสทิธิตามสญัญา (บคุคลสทิธิ) และจะไม่ดีไปกว่าสิทธิเจ้าหนีไ้ม่
มีประกนัรายอื่นของ กฟผ. หรือผู้มีบริุมสทิธิและสทิธิยดึหนว่งตามกฎหมาย (ถ้ามี) ดงันัน้ ในกรณีที่ กฟผ. 
มีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะชําระหนีใ้ห้กับเจ้าหนีทุ้กราย กองทุนรวมฯ อาจไม่ได้รับชําระหนีร้ายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายจาก กฟผ. เต็มจํานวน   

2.  สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ได้ทําความตกลงกบักองทุนรวมฯ โดยมี
วตัถปุระสงค์ในการจดัหาเงินให้กบั กฟผ. ในรูปแบบที่กองทุนรวมฯ เป็นเพียงผู้จดัหาเงินให้ กฟผ. และ
ในการจดัหาเงินนัน้ กองทุนรวมฯ ไม่มีกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1  แต่มีเพียง
สทิธิในการได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 เทา่นัน้  

3. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ยงัเป็นสินทรัพย์ของ กฟผ. และ กฟผ. ไม่มีการรับประกันจํานวน
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายทีก่องทุนรวมฯ จะได้รับแตอ่ยา่งใด กองทุนรวมฯ ต้องรับความเสีย่งเก่ียวกบั
จํานวนเงินรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเอง ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 ที่ กฟผ. ดแูลและเป็นเจ้าของ 
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6. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ 

ก่อนตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงข้อเท็จจริงว่ากองทุนรวมฯ และการดําเนินงานของ
กองทุนรวมฯ อยูภ่ายใต้กฎหมาย ระเบียบและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทย ธุรกิจของกองทุนรวมฯ 
ขึน้อยู่กับหลายๆ ปัจจัย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมฯ ผู้ ลงทุนควรพิจารณาอย่าง
รอบคอบถึงความเสีย่งและข้อพิจารณาในการลงทนุท่ีจะได้กลา่วตอ่ไป รวมทัง้ปัจจยัอื่นๆ ที่ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ้
ก่อนตดัสนิใจลงทนุ ปัจจยัความเสีย่ง และข้อพิจารณาตา่งๆ ตามที่จะกลา่วถึงตอ่ไปนี ้ไม่ใช่ปัจจยัความเสีย่งทัง้หมด
ในปัจจบุนั หรือที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ความเสี่ยงอื่นๆ ไม่ว่าจะทราบอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม อาจมีผลกระทบในทาง
ลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่กองทุนรวมฯ หรือมลูคา่ของหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ หรือโครงสร้างของกองทุนรวมฯ  

6.1.1 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม แผ่นดินไหว หรือ อุบัติภัย เป็นต้น 

การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น นํา้ท่วม แผ่นดินไหว หรืออุบัติภัย แม้จะมีโอกาสเกิดขึน้ไม่บ่อยนัก แต่หาก
เกิดขึน้ในบริเวณที่ตัง้ของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่  1 อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ กฟผ. ได้มีการจดัทําประกนัภยั
ทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภยัทุกชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจักร (Industrial All Risks and 
Machinery Breakdown Insurance) ที่ครอบคลมุความเสยีหายที่จะเกิดขึน้กบั โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 ที่เกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น นํา้ทว่ม แผน่ดินไหว หรือ อบุตัิภยั เป็นต้น 

นอกจากนี ้การซอ่มแซมที่จําเป็นใดๆ เพื่อแก้ไขความเสยีหายของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 อาจ
มีค่าใช้จ่ายสงูและต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจทําให้กองทุนรวมฯ สญูเสียรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
จนกว่าวนัที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ได้รับการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์และมีรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายเกิดขึน้ ดงันัน้ เหตุการณ์ร้ายแรง และ/หรือ ความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อ โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่  1 อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงาน สถานะและสภาพคล่องทาง
การเงินของกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ กฟผ. ได้จดัให้มีการประกนัภยั
ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยมีความคุ้มครองและวงเงินประกันภัยที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันภยัประเภทดงักล่าวของโรงไฟฟ้าในลกัษณะเดียวกนักับ โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดประกนัภยัในหวัข้อ 3.1.2 ”รายละเอียดของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่
1 – (9) ประกนัภยั” 
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6.1.2 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือความสามารถ
จ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวมฯ 

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ อาจได้รับผลกระทบในกรณีที่มีการบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบั
ใหม ่หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึง่เป็นปัจจยัที่กองทุนรวมฯ ไมส่ามารถควบคมุหรือคาดการณ์
ได้ สําหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญัติ แนวนโยบาย และ /หรือ
คําสัง่ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่
เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของกองทุนรวมฯ ภาระภาษีและค่าธรรมเนียมสําหรับการลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ถือเป็นเหตกุารณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกนั ดงันัน้ กองทุนรวมฯ 

จึงไมส่ามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วได้ และไม่สามารถรับประกนัได้ว่าการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ หรือความสามารถในการ
จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมฯ 

 6.1.3 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ และรายงานการประเมินค่าอิสระของผู้ประเมินค่าอิสระ 
อาจมิได้เป็นหรือบ่งชี้ถงึมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ของกองทุนรวมฯ 

(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิอาจมิได้เป็นมลูคา่ที่แท้จริงของกองทุนรวมฯ 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ที่นีไ้ด้คํานวณโดยใช้ข้อมูลจาก
รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนเป็นข้อมูลพืน้ฐานและมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิดงักลา่วอาจมีความเสีย่งดงัตอ่ไปนี ้

1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ อาจมิได้เป็นมลูคา่ที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมฯ 
จะได้รับหากมีการจําหนา่ยทรัพย์สนิออกไปทัง้หมดหรือมีการเลกิกองทุนรวมฯ 

2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ อาจไมส่ะท้อนตามมลูค่าของหน่วยลงทุนที่
ซือ้ขายกนัจริงในตลาดหลักทรัพย์ 

(ข) รายงานการประเมินค่าอิสระของผู้ประเมินค่าอิสระไม่ใช่ความเห็นเก่ียวกับข้อดีทางธุรกิจ
ของกองทุนรวมฯ และไม่ใช่ความเห็นไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเก่ียวกับราคาซือ้ขาย
หน่วยลงทุนในอนาคต หรือฐานะการเงินของกองทุนรวมฯ เมื่อมีการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ และการประเมินราคาที่อยู่ในรายงานดงักล่าวไม่ได้เป็นเคร่ืองบ่งชีถ้ึงมลูค่าตลาด
ของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ  

 ผู้ประเมินค่าอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ประเมินคา่อิสระ เพื่อทําการประเมินค่าโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่  1 โดยผู้ประเมินค่าอิสระได้ออก รายงานการประเมินค่าอิสระซึ่ง
แสดงความเห็นเก่ียวกบัมลูคา่ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะได้รับจากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 โดยรายงานการประเมินค่าอิสระเป็นเพียงรายงานสรุป
เท่านัน้และไม่ควรถกูพิจารณาว่าเป็นคําอธิบายที่สมบรูณ์ของรายงานการประเมินค่าอิสระ 
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ทัง้นี ้ในการออกรายงานการประเมินค่าอิสระนัน้ การประมาณการรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย ตัง้อยูบ่นสมมติฐานท่ีจดัเตรียมโดยผู้ประเมินค่าอิสระ จากข้อมลูที่ได้รับจาก กฟผ.  

 รายงานการประเมินค่าอิสระตัง้อยู่บนประมาณการและสมมติฐานหลายประการที่เก่ียวข้อง
กบัการดําเนินธุรกิจของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ซึ่งรวมถึงฐานะการเงินในปัจจุบนั
และในอนาคต กลยุทธ์ทางธุรกิจ และสภาพแวดล้อมที่ กฟผ. จะต้องดําเนินงานในอนาคต 
สมมติฐานเหล่านีส้ะท้อนถึงความคาดหวงัและความเห็นเก่ียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต รวมถึง
ความเสีย่งและความไมแ่นน่อนซึง่ทราบอยูแ่ล้วหรือยงัไมท่ราบก็ตาม โดยรายงานการประเมิน
ค่าอิสระประกอบด้วยการคาดการณ์และประมาณการในอนาคต และข้อความในลกัษณะที่เป็น
การคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) โดยลกัษณะของข้อมลูดงักลา่วนัน้ 
จะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่มีนยัสําคญั ทัง้นี ้เหตุการณ์ในอนาคตที่อ้างอิง
ข้อความในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ดงักลา่ว 
จะมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพธ์หรือผลการ
ดําเนินงานที่แท้จริงแตกต่างจากการประมาณการอย่างมีนยัสําคัญจากผลลพัธ์หรือผลการ
ดําเนินงานที่แสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในข้อความในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ใน
อนาคต (forward-looking statements) นอกจากนี ้เอกสารฉบบันีไ้มไ่ด้ระบขุ้อสมมติฐานท่ีใช้ใน
การจดัเตรียมรายงานการประเมินค่าอิสระทกุข้อ 

 ดงันัน้ ผู้ประเมินค่าอิสระจึงไม่ได้ให้คํารับรองหรือรับประกนัในเร่ืองดงักลา่วไม่ว่าโดยชดัแจ้ง
หรือโดยปริยาย ทัง้นี ้รายงานการประเมินค่าอิสระไม่ได้ให้สิทธิหรือการเยียวยาแก่ผู้ลงทุน 
หรือบุคคลอื่น และไม่เป็น และไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกนัในรูปแบบใดๆ ทัง้ฐานะ
การเงิน หรือผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุนรวมฯ ตลอดจนข้อความในลกัษณะที่เป็น
การคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ระบใุนรายงานการประเมินค่า
อิสระดงักลา่ว ซึง่รวมถึงข้อความที่เก่ียวข้องกบัปัจจยัเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro-Economic 
Factors) บางประการโดยหรือในนามของ กฟผ. บริษัทจัดการ กองทุนรวมฯ หรือผู้ประกัน
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  

นอกจากนี ้กองทุนรวมฯ ไมอ่าจรับรองได้วา่การประเมินค่าอิสระโดยผู้ประเมินค่าอิสระจะ
สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะได้รับจากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 หรือผู้ประเมินค่ารายอื่นๆ จะประเมินได้ในราคาเดียวกัน 
ดังนัน้ ประมาณการมูลค่าที่ระบุในเอกสารฉบับนี ้อาจไม่เป็นข้อบ่งชีถ้ึงมูลค่าที่แท้จริงของ
สนิทรัพย์ของกองทุนรวมฯ  

อยา่งไรก็ดี กองทุนรวมฯ ได้ตระหนกัดีถึงความเสีย่งดงักลา่ว ดงันัน้ บริษัทจัดการซึ่งกระทําในนามของ
กองทุนรวมฯ จึงได้ดําเนินการจดัหาผู้ เช่ียวชาญที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างนัน้ 
มาเป็นผู้ประเมินค่าอิสระเพื่อจัดทํารายงานการประเมินค่าอิสระ ทัง้นี ้เพื่อให้ข้อมูลที่ปรากฎใน
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รายงานการประเมินค่าอิสระมีความคลาดเคลื่อนจากมลูค่าตลาดของราคาหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมฯ น้อยที่สดุ 

6.1.4 ความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอืน่ 

การท่ีกองทุนรวมฯ ซึง่เป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานจะต้องลงทนุใน หรือเข้าทําสญัญาเพื่อให้ได้มา
ซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน โดยมีมูลค่ารวมกันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุนรวมฯ ทําให้การลงทนุกระจกุตวัอยูใ่นทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานนัน้ๆ เพียงอยา่งเดียว ในขณะ
ทีก่องทนุรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายกระจายการลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทตา่งๆ 

6.1.5 ในเบื้องต้น กองทุนรวมฯ จะมีแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียว หากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้
ค่าความพร้อมจ่ายสิ้นสุดหรือถูกบอกเลิก และกองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในแหล่งรายได้
ใหม่ได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ และอาจส่งผลให้มีการเลิกกองทุนรวมฯ ได้ 

ในเบือ้งต้น กองทุนรวมฯ จะมีแหลง่รายได้แหลง่เดียว คือ รายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่ได้รับจากการ
ประกอบกิจการของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย ซึง่จะสิน้สดุลงในวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2578 เว้นแตจ่ะมีการขยายอายขุองสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ออกไปโดยความยินยอมของ กฟผ.  

หากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายสิน้สดุลง และกองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทนุ
ในแหล่งรายได้ใหม่ได้ กองทุนรวมฯ จะไม่มีรายได้หลกัใดๆ ภายหลงัวนัที่มีการเลิกสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งจะสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อราคาซือ้ขายของ
หน่วยลงทุน และอาจเป็นผลให้ต้องมีการเลิกกองทุนรวมฯ นอกจากนี ้กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้
วา่ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนใดๆ จากการเลกิกองทุนรวมฯ 

อยา่งไรก็ตาม หากมีการสิน้สดุลงของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทุนรวมฯ 
มีสิทธิที่จะได้รับมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่มีการสิน้สุดลงของสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย นอกจากนี ้หากการสิน้สดุลงของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายเกิดขึน้เพราะการไมป่ฏิบตัิหน้าที่ของ กฟผ. ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย กองทุนรวมฯ  มีสิทธิที่จะได้รับมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัที่ กฟผ. ได้รับหนงัสือ
แจ้งการบอกเลกิสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และมีสิทธิเรียก
ค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวนัที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึงการผิดสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวนัที่ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุน
คงเหลือให้แก่กองทุนรวมฯ ทัง้นี ้เป็นไปตามจํานวนที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่าย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
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ความพร้อมจ่ายและการยกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในหวัข้อ 3.8.1 
“สรุปสาระส าคญัของสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย” 

6.1.6 กองทุนรวมฯ ไม่มีผลการด าเนินงานในอดีต และผู้ลงทุนมีข้อมูลด้านการเงินจ ากัดส าหรับการ
ประเมินผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมฯ เพ่ือการตัดสินใจเข้าลงทุน  

เนื่องจากกองทุนรวมฯ ไม่มีผลการดําเนินงานในอดีตที่จะสามารถนํามาใช้พิจารณา จึงมีการนําเสนอ
ข้อมลูทางการเงินที่แยกออกมานําเสนอของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เพื่อสะท้อนถึงผลประกอบการในอดีตของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทีก่องทุนรวมฯ จะเข้าไปลงทนุ  

ข้อมลูทางการเงินท่ีแยกออกมานําเสนอของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับการจดัเตรียมมาจาก
รายการทางบญัชีของ กฟผ. ซึง่รายการทางบญัชีบางรายการถกูบนัทึกไว้โดยมิได้แยกรายการตามแต่ละ
ธุรกิจ ดังนัน้ ในการจัดเตรียมงบการเงินเฉพาะส่วนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1  จึงมีความ
จําเป็นต้องตัง้สมมติฐานและปันส่วนจํานวนเงินตามที่ปรากฏในงบการเงินของ  กฟผ. โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการตัง้สมมติฐานและการปันส่วนในหมายเหตุข้อมูลทางการเงินที่แยก
ออกมานําเสนอของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ในภาคผนวก 4 “ข้อมูลทางการเงินที่แยกออกมาน าเสนอของโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 ส าหรับปีส้ินสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2556” ทัง้นี ้
หากสมมติฐานหรือการปันสว่นดงักลา่วมีความผิดพลาดในสาระสําคญั ข้อมลูทางการเงินที่แยกออกมา
นําเสนอของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 อาจไม่สะท้อนผลการดําเนินงานในอดีตของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่ถกูต้อง  

อยา่งไรก็ดี เนื่องจากโครงสร้างของกองทุนรวมฯ แตกตา่งโครงสร้างรายได้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่  1 ในอดีต โดยกองทุนรวมฯ จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามสตูรการคํานวณภายใต้

สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งคํานวณจาก (1) รายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
AP1 เต็มจํานวน (FAP1) หกัด้วย (2) ค่าปรับและสว่นลดสําหรับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 ตามที่
แสดงไว้ในตารางที่ 3: รายได้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ส าหรับปีส้ินสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เทา่นัน้ จากโครงสร้ารายได้ทัง้หมดของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
และรายได้ในอดีตดงักลา่วเป็นรายได้เต็มจํานวนในสดัสว่นร้อยละ 100  ซึ่งภายหลงัจากที่กองทุนรวมฯ 
เข้าลงทนุสาํเร็จนัน้ รายได้ที่กองทุนรวมฯ จะได้รับจากคา่ความพร้อมจ่ายจะเป็นไปตามสดัสว่นท่ีกําหนด
ไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในแต่ละปี และกองทุนรวมฯ จะได้รับรายได้
ค่าความพร้อมจ่ายภายหลงัจากหกัค่าเบีย้ประกนัภยัแล้ว ดงันัน้ ผลการดําเนินงานในอดีตตามข้อมูล
ทางการเงินท่ีแยกออกมานําเสนอนัน้อาจไมส่ะท้อนถึงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ ในอนาคต  
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6.1.7 ผลการด าเนินงานจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากประมาณการก าไรขาดทุนและ
การแบ่งปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย 

เอกสารฉบบันีป้ระกอบด้วยประมาณการกําไรขาดทนุและการแบ่งปันสว่นแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ โดยประมาณการทางการเงินดงักลา่วเป็นเพียงประมาณการผลการ
ดําเนินงานในอนาคต (Forward-Looking Statements) และไม่ได้เป็นการรับรองผลการดําเนินงานใน
อนาคตแตอ่ยา่งใด ทัง้นี ้แม้จะมีการระบตุวัเลขในประมาณการทางการเงินก็ตาม แต่การจดัทําประมาณ
การทางการเงินดังกล่าวอยู่บนข้อสมมติฐานต่างๆ ซึ่งแม้ว่าบริษัทจัดการ และ กฟผ. เห็นว่า
สมเหตุสมผลแล้วก็ตาม แต่ผลการดําเนินงานหรือพฒันาการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากการ
คาดการณ์ที่ระบุในประมาณการกําไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับ ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
สมมติฐานของกองทุนรวมฯ อยา่งมีนยัสาํคญั ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความเสีย่ง ความไมแ่นน่อน และเหตอุื่นๆที่
อาจเกิดขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัทางธุรกิจ กฎระเบียบ ซึง่เร่ืองดงักลา่วสว่นใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคมุของ
กองทุนรวมฯ ทัง้นี ้การคาดการณ์และประมาณการทางการเงินขึน้อยู่กบัสมมติฐานหลายประการที่ระบุ
ไว้ในหวัข้อ 4.2 “ประมาณการงบก าไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
สมมติฐานของกองทุนรวมฯ ส าหรับปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558”  

โดยปัจจยัดงักลา่วข้างต้นอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการบรรลผุล
การดําเนินงานและจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนที่คาดการณ์และประมาณการไว้ และผลการดําเนินงานที่
แท้จริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้อย่างมีนัยสําคญั เนื่องจากหากเหตุการณ์และสถานการณ์
บางอย่างหรือทัง้หมดที่สนันิษฐานไว้อาจไม่เกิดขึน้ตามที่คาดไว้ หรือเหตกุารณ์และสถานการณ์ที่ไม่ได้
คาดไว้อาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้กองทุนรวมฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าสิ่งที่เกิดขึน้จริงจะเป็นไปตามสมมติฐาน
หรือสิ่งที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งหากกองทุนรวมฯ ไม่สามารถบรรลผุลการดําเนินงานตามที่คาดการณ์หรือ
ประมาณการไว้ กองทุนรวมฯ อาจไมส่ามารถจ่ายเงินคืนสทุธิตามที่คาดไว้ ซึง่อาจทําให้ราคาซือ้ขายของ
หน่วยลงทุนลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

จากที่กลา่วมาข้างต้น ผู้ลงทนุจึงควรระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูเก่ียวกบัการคาดการณ์และประมาณการ
กําไรและกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการลงทนุ เนื่องจากวิธีการในการคํานวณข้อมลูดงักลา่ว
และความเป็นไปได้ที่ผลการดําเนินงานที่แท้จริงอาจแตกต่างจากประมาณการและสมมติฐานที่อ้างอิง
อยา่งมีนยัสาํคญัอยา่งไรก็ดี ภายใต้โครงการจัดการกองทุนรวมฯ กองทุนรวมฯจะเข้าลงทนุในสทิธิใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยรายได้หลกัของกองทุนรวมฯ จะขึน้อยูก่บัการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 กลา่วคือความพร้อมของโรงไฟฟ้าดงักลา่วที่จะทําให้รายได้ค่าความพร้อมจ่าย
เกิดขึน้ซึ่งขึน้อยู่กับการประกอบกิจการของ กฟผ. เท่านัน้ และเนื่องจาก กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้าน
พลงังานอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของรัฐบาลผ่าน พน. และกระทรวงการคลงั อีกทัง้ กฟผ. ยงัเป็นผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศ ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบั กฟผ. ในหวัข้อ 3.3 “การไฟฟ้าฝ่าย
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ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)” ดงันัน้ความเสี่ยงที่ผลการดําเนินงานจริงของกองทุนรวมฯ อาจมีความ
แตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัจากประมาณการกําไรและกระแสเงินสดของกองทุนรวมฯ จึงคอ่นข้างตํ่า 

6.1.8 บริษัทจัดการอาจไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมฯ  ให้ประสบ
ความส าเร็จได้ และอาจตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สละสิทธิ หรือให้ความยินยอมโดย 
ไม่ต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ถอืหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะเป็นผู้ รับผิดชอบการบริหารจัดการตามธุรกิจปกติของกองทุนรวมฯ (Day-to-Day 
Management) หรือควบคุมการดําเนินธุรกิจของกองทุนรวมฯ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่มีโอกาสที่จะประเมินการตดัสินใจของบริษัทจัดการเก่ียวกบักลยุทธ์ที่บริษัท
จัดการนํามาใช้ หรือการลงทุนของกองทุนรวมฯ ตลอดจนเง่ือนไขในการลงทุนดงักล่าว การที่บริษัทจัดการไม่
สามารถดําเนินงานตามกลยทุธ์ของกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อาจมีผลกระทบในทางลบ
ตอ่ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ อย่างมีนยัสําคญั ตลอดจน
ความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการจ่ายเงินปันผล รวมไปถึงผลกระทบตอ่สทิธิและผลประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุน 

ความสามารถของบริษัทจัดการในการดําเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุของกองทุนรวมฯ ให้ประสบ
ความสาํเร็จนัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัที่ไมแ่นน่อนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทนุ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัเกณฑ์การลงทนุของกองทุนรวมฯ รวมทัง้การได้รับเง่ือนไขทางการเงินที่ดี 
ดงันัน้ กองทุนรวมฯ จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการดําเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุของกองทุนรวมฯ 

ในความเป็นจริงจะเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ หรือสามารถทําได้ภายในเวลาและคา่ใช้จ่ายที่เหมาะสม 

นอกจากนี ้ภายใต้โครงการจัดการกองทุนรวมฯ กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนในสิทธิในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย โดยหลกัแล้ว บริษัทจัดการมีดุลยพินิจที่จะใช้สิทธิหรือยินยอมให้ใช้สิทธิที่เก่ียวกับ 
กฟผ. ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หรือการให้ความยินยอมในการแก้ไข
เปลีย่นแปลงเอกสารสญัญา หรือสละสทิธิตามเอกสารสญัญา เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ซึ่งอาจไม่
สอดคล้องกับประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยการดําเนินการดงักล่าวของบริษัทจัดการจะ
ผกูพนัผู้ถอืหน่วยลงทุน และอาจไมใ่ช่ประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย แต่อย่างไรก็ตาม 
หากเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่ของคู่สญัญาในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ รายได้ค่าความพร้อมจ่าย
อยา่งมีสาระสาํคญั หรือการยกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย บริษัทจัดการ 
จะดําเนินการดงักลา่วได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เพื่อให้การดําเนินการ
ดงักลา่วเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนสว่นใหญ่ 
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6.1.9 สิทธิของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอยู่อย่างจ ากัด 

ภาระผูกพนัภายใต้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ได้จํากดัความรับผิดของบริษัทจัดการและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) เอาไว้ โดยบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ต้องรับผิดใน
ความเสยีหายที่เกิดขึน้จากการกระทํา หรืองดเว้นการกระทําของตนเว้นแตเ่ป็นการกระทําโดยทจุริต จงใจ
กระทําผิดสญัญา กระทําผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (Breach of Trust) หรือการขาดความระมดัระวงั
ตามสมควร (ตามที่นิยามไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ หรือสัญญา

แต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี)) นอกจากนี ้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการ และสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์กําหนดวา่ บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับ
ความคุ้มครองจากการกระทํา ค่าใช้จ่าย สิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือคําสัง่ใดๆ ซึ่งอาจต้องรับผิดใน
ฐานะบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หากการกระทํา ค่าใช้จ่าย สิทธิเรียกร้อง 
คา่เสยีหาย หรือคําสัง่ดงักลา่วมิได้เกิดขึน้จากการกระทําทจุริต การจงใจกระทําผิดสญัญา การกระทําผิด
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (Breach of Trust) หรือการขาดความระมดัระวงัตามสมควร ดงันัน้ สิทธิของ
กองทุนรวมฯ และผู้ถอืหน่วยลงทุนในการเรียกร้องตอ่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์อาจมีอยู่
อย่างจํากัด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ความระมัดระวงั ซื่อสตัย์สุจริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  

6.2.1 กองทุนรวมฯ จะเป็นนิติบุคคลที่ ต้ังขึ้นใหม่ที่ไม่มีกิจกรรมสร้างรายได้ หรือทรัพย์สินใดๆ 
นอกเหนือไปจากสิทธิตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

กองทุนรวมฯ จะเป็นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ใหม่และเงินสทุธิสว่นใหญ่ที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนใน
ครัง้นีจ้ะนํามาเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย โดยเมื่อกองทุนรวมฯ เข้าลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทุนรวมฯ จะไม่
มีทรัพย์สนิอื่นใดในการดําเนินงาน หรือประกอบกิจการใดๆ ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ เพียงอย่างเดียว 
ณ เวลานัน้ ได้แก่ สทิธิตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งทําให้กองทุนรวมฯ 
มีความเสีย่งสงูกวา่กองทนุหรือบริษัทซึง่ได้รับรายได้จากหลายแหลง่ โดยกระแสเงินสดของกองทุนรวมฯ 
จะขึน้อยูก่บัการชําระเงินตามกําหนดเวลาเป็นครัง้คราวของ กฟผ. ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย  

หากกองทุนรวมฯ มีเพียงสิทธิตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และในกรณีที่
กองทุนรวมฯ มีการกู้ยืมเงิน และมีความจําเป็นต้องชําระหนี ้บริษัทจัดการอาจไมส่ามารถขายสิทธิตาม
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายได้ในมูลค่าที่เพียงพอที่จะชําระหนีท้ี่ค้างชําระ
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ทัง้หมดของกองทุนรวมฯ หรืออาจไม่สามารถขายสิทธิตามสญัญาได้เลย นอกจากนี ้หากมีการเลิก
กองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดในไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การได้รับเงินแบง่ปันสว่นทนุจะด้อยกวา่สทิธิในการได้รับชําระเงินของเจ้าหนีข้องกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึง
สทิธิในการได้รับคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์และบริษัทจัดการ ตลอดจนหนีใ้ดๆ 
ตามสญัญาเงินกู้  (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้กองทุนรวมฯ ไม่มีนโยบายที่จะก่อหนีท้ัง้ในปัจจุบนัและอนาคต อย่างไรก็ตาม หากกองทุนรวมฯ 
ประสงค์จะพิจารณาทําการก่อหนีใ้นอนาคต บริษัทจดัการจะดําเนินการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
และจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดตอ่ไป 

6.2.2 การศึกษาและเข้าตรวจสอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าทรัพย์สิน
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าไม่มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่ถกูต้อง 

บริษัทจัดการได้ทําการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการรับประโยชน์จากรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยทําการตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง (Due Diligence) และศกึษารายละเอียด
จากรายงานของผู้ประเมินค่าอิสระ และรายงานของผู้ เช่ียวชาญอิสระด้านเทคนิคของกองทุนรวมฯ 

อย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม การกระทําดงักลา่วมิได้เป็นการรับประกนัว่า ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่อง ที่อาจจะต้องมี
คา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม โดยรายงานของผู้ประเมินค่าอิสระ และรายงานของผู้ เช่ียวชาญ
อิสระด้านเทคนิคของกองทุนรวมฯ ทีบ่ริษัทจัดการใช้เป็นพืน้ฐานในการประเมินและตรวจสอบทรัพย์สิน
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า อาจมีข้อบกพร่อง มีความไมถ่กูต้อง เนื่องจากความบกพร่องบางอย่าง
ของทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่
สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจํากดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจยั
อื่นๆ ที่เป็นข้อจํากัดในการตรวจสอบของทัง้ ผู้ประเมินค่าอิสระ และผู้ เช่ียวชาญอิสระด้านเทคนิคของ
กองทุนรวมฯ ตลอดจนเหตกุารณ์ที่อาจจะเกิดขึน้นบัจากวนัจดัทํารายงานของ ผู้ประเมินค่าอิสระ และ
ผู้ เช่ียวชาญอิสระด้านเทคนิคของกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ 

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมฯ ได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่ว ดงันัน้ บริษัทจัดการซึ่งกระทําในนามของ
กองทุนรวมฯ จึงได้ดําเนินการจัดหาผู้ เช่ียวชาญที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งรวมถึงที่
ปรึกษาทางด้านการเงิน ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย และที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค เพื่อเข้ามาศึกษาและ
ตรวจสอบสภาพและประสทิธิภาพการทํางานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ทัง้นี ้เพื่อให้รายงาน
การศกึษาสามารถแสดงข้อมลูได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วนเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าดังกลา่ว 
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6.2.3 การที่บริษัทจัดการและกองทุนรวมฯ ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 และการพ่ึงพา กฟผ. ส าหรับการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการ
พ่ึงพิงอย่างมีนัยส าคัญต่อ ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ 

(ก) บริษัทจัดการและกองทุนรวมฯ ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 และการทีบ่ริษัทจัดการไม่สามารถ บริหารจดัการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่  1 โดยต้องพึ่งพา กฟผ. ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 และ/หรือ 
บริษัทจัดการไมส่ามารถบริหารจดัการกองทุนรวมฯ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลนัน้ 
อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ 

บริษัทจัดการจะเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการจะต้องพึ่งพา กฟผ. ใน
การบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่ กฟผ. ให้ กองทุนรวม
ฯ เข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. จะยงัคงเป็นผู้บริหารจดัการโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 แตจ่ะอยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลของบริษัทจัดการซึง่กระทําการแทนกองทุนรวม
ฯ และเป็นไปตามกลไกที่ระบุไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และ
สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการและกองทุนรวมฯ ไมม่ีประสบการณ์หรือความ
เช่ียวชาญในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 จึงไม่สามารถควบคมุดแูลการ
ดําเนินงานของ กฟผ. ได้อยา่งมีประสทิธิภาพโดยต้องพึง่พาความเห็นและรายงานการตรวจสอบ
ของผู้ เช่ียวชาญอิสระ (ถ้ามี) เป็นหลกั ทัง้นี ้หากบริษัทจัดการไม่สามารถควบคมุดแูลให้ กฟผ. 
บริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 และ/หรือ บริษัทจัดการไม่สามารถบริหาร
จัดการกองทุนรวมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะส่งผลกระทบต่อฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ ตลอดจนความสามารถใน
การจ่ายเงินแบง่ปันสว่นทนุแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนและการชําระคืนหนีท้ี่ถึงกําหนดชําระ (ถ้ามี)  

(ข) การพึ่งพิงการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าโดย กฟผ. และในกรณีที่กฟผ. ไม่สามารถบริหารจดัการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายได้ของ
กองทุนรวมฯ  

กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการบริหารจดัการ การบํารุงซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่  1 และความเช่ียวชาญของ กฟผ. เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการผลิตอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป ซึง่หากโรงไฟฟ้าไมส่ามารถรักษาประสทิธิภาพในการคงไว้ซึง่ความพร้อม
ในการจ่ายไฟฟ้าไว้ได้ อาทิ ในกรณีที่ระดับความพร้อมจ่ายตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ อาจส่งผลให้
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายลดลงอนั
เนื่องมาจากสว่นลดและคา่ปรับในวิธีการคํานวณรายได้ค่าความพร้อมจ่ายภายใต้สัญญาการ
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เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ดงันัน้ หาก กฟผ. ไมส่ามารถบริหารจดัการโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 อยา่งเหมาะสม อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย  

ทัง้นี ้ตัง้แต ่กฟผ. เร่ิมดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จนถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลา
กว่า 4 ปี กฟผ. มีผลการดําเนินการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทัว่ไปของธุรกิจโรงไฟฟ้าประเภทพลงั
ความร้อนร่วมมาโดยตลอด โดยภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
บริษัทจัดการได้มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการกําหนดให้ กฟผ.  บริหาร
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ให้เป็นไปตามมาตรฐานดงัต่อไปนี ้(ก) กฎหมายที่เก่ียวข้อง
กําหนด (ข) Grid Code (ค) Prudent Utility Practice และ (ง) มาตรฐานวิศวกรรม ตลอดจน
มาตรฐานอตุสาหกรรม อนัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าประเภทพลงั
ความร้อนร่วม  

นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงในทางลบใดๆ ที่กระทบต่อความสมัพันธ์ของบริษัทจัดการกับ 
กฟผ. อาจเป็นอปุสรรคตอ่ความสามารถของบริษัทจัดการในการบริหารจดัการกองทุนรวมฯ 
และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ซึ่งอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อ ฐานะทางการเงิน ผล
การดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ แตอ่ยา่งไรก็ดี บริษัทจัดการเช่ือว่าการ
เข้ามามีสว่นได้เสียในกองทุนรวมฯ ของ กฟผ. จะช่วยทําให้ กฟผ. ควบคุมประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ของ กฟผ. ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและ
สามารถสร้างผลการดําเนินงานที่มั่นคง โดย กฟผ. จะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของ
กองทุนรวมฯ ในสดัสว่นจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้วทัง้หมดของ
กองทุนรวมฯ เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี นบัจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  หากปรากฏว่า 
กฟผ. หยดุ ระงบั หรือไม่ดําเนินการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตามที่กําหนดไว้
ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทุนรวมฯ มีสิทธิบอกเลิกสญัญา 
กฟผ. และ มีสิทธิเรียกร้องให้ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัที่ กฟผ. ได้รับ
หนงัสอืแจ้งการบอกเลกิสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ 
และใช้สิทธิในการเรียกค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวันที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็น
หนงัสอืถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึง
วันที่ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือให้แก่กองทุนรวมฯ ทัง้นี ้โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อตกลงกระทําการและงดเว้นกระทําการของ  กฟผ. ในหวัข้อ 
3.8.1 “สรุปสาระส าคญัของสญัญาการเข้าลงทนุในรายไดค่้าความพร้อมจ่าย”  
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6.2.4 การที่ กฟผ. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายหรือการขาด
แคลนแหล่งเชื้อเพลิงในระยะยาวส าหรับการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจท าให้
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายสิ้นสุดลงและอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยส าคัญต่อฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ   

(ก) การที่รายได้หลกัของกองทุนรวมฯ ขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่  1 และในกรณีที่ กฟผ. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตาม
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน รายได้ และสภาพคลอ่งของกองทุนรวมฯ   

อยา่งไรก็ดี ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หากปรากฏว่า กฟผ. 
จงใจไม่นําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ เป็นระยะเวลา 2 ไตรมาส
ติดตอ่กนัและปรากฏข้อเท็จจริงวา่ กฟผ. ไมส่ามารถแก้ไขเยียวยาในการที่ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ข้างต้น
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทุน
รวมฯ จะมีสิทธิบอกเลิกสญัญา กฟผ. และสามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้ กฟผ. ชําระมูลค่ารวม
ของมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัที่ กฟผ. ได้รับหนงัสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และใช้สิทธิในการเรียกค่าปรับ
กรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวนัที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึงการผิดสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวนัที่ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้า
ลงทุนคงเหลือให้แก่กองทุนรวมฯ ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการผิด
สญัญาและการยกเลิกสญัญาในหวัข้อ 3.8.1 “สรุปสาระส าคญัของสญัญาการเข้าลงทนุใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย” 

ภายใต้มาตรา 12 แหง่ พ.ร.บ. กฟผ. ได้กําหนดความคุ้มครองทรัพย์สินของ กฟผ. ว่าทรัพย์สิน
ของ กฟผ. ไมต่กอยูภ่ายใต้บงัคบัคดี ดงันัน้ กองทุนรวมฯ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการที่ไม่
สามารถนําทรัพย์สินของ กฟผ. มาบงัคบัชําระหนีไ้ด้สําหรับกรณีที่ กฟผ. ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ของ
ตนตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจัดการเช่ือว่าความเสี่ยงดงักลา่วนัน้อยู่ในระดบัตํ่า เนื่องจาก กฟผ. เป็น
รัฐวิสาหกิจที่จดัตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. กฟผ. ซึ่งมีสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่งโดยเป็น
เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความนา่เช่ือถือ (Credit Rating) ระดบัเดียวกบัประเทศ และเป็นรัฐวิสาหกิจที่
มีรายได้เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทัง้ กฟผ. ยงัเป็นผู้นําในธุรกิจไฟฟ้าในภมูิภาคเอเชีย และ
เป็นผู้มีบทบาทสําคญัอย่างยิ่งในกิจการไฟฟ้าของประเทศภายใต้ พ.ร.บ. กฟผ. โดยนอกจาก
เป็นผู้ รับซือ้ไฟฟ้าและควบคมุการจําหน่ายไฟฟ้าในตลาดขายสง่ของประเทศแล้ว กฟผ. ยงัเป็น
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สดุของประเทศอีกด้วย นอกจากนี ้กฟผ. มีความสําคญัต่อความมัน่คง
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ทางพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้การกํากับดูแลของ
กระทรวงพลงังานและกระทรวงการคลงั  

(ข) การท่ี กฟผ. ไมป่ฏิบตัิตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายอาจก่อให้เกิด
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน รายได้ และ
สภาพคลอ่งของกองทุนรวมฯ 

กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงหาก กฟผ. กระทําการใดๆ อนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ของตนตาม
สัญญาการเข้าลงทุนรายได้ค่าความพร้อมจ่าย เช่น การไม่ดําเนินการจดัหาวสัดแุละอปุกรณ์
ที่จําเป็นในการดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 หรือไม่ส่งหนงัสือแจ้งให้กองทุน
รวมฯ ทราบเมื่อ กฟผ. ทราบถึงเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 หรือการไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงต่างๆ ที่ให้ไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนรายได้ค่า

ความพร้อมจ่าย โดยการไมป่ฏิบตัิตามนัน้อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ 
กฟผ. ที่นําส่งให้กบักองทุนรวมฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อรายได้และสภาพคลอ่งของกองทุน
รวมฯ  

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในกรณีที่ปรากฏว่า 
กฟผ. ไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและเป็นเหตุให้ 
กองทุนรวมฯ ได้รับความเสียหาย กองทุนรวมฯ ย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากความ
เสียหายที่เกิดขึน้นัน้จาก กฟผ. ได้ นอกจากนี ้หากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญาข้างต้นของ กฟผ. 
นัน้ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กองทุนรวมฯ อาจ
ใช้สทิธิบอกเลกิสญัญาไปยงั กฟผ. และเรียกร้องให้ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ 
ณ วนัที่ กฟผ. ได้รับหนงัสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่ายจากกองทุนรวมฯ และใช้สิทธิในการเรียกค่าปรับกรณีผิดสัญญาโดยคํานวณจากวนัที่ 
กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจาก
กองทุนรวมฯ จนถึงวนัท่ี กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือให้แก่กองทุนรวมฯ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจัดการเช่ือว่าความเสี่ยงดงักลา่วนัน้อยู่ในระดบัตํ่า เนื่องจาก กฟผ. เป็น
รัฐวิสาหกิจที่จดัตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. กฟผ. ซึ่งมีสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่งโดยเป็น
เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความนา่เช่ือถือ (Credit Rating) ระดบัเดียวกบัประเทศ และเป็นรัฐวิสาหกิจที่
มีรายได้เป็นอนัดบัสองของประเทศ  อีกทัง้ กฟผ. ยงัเป็นผู้นําในธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย 
และเป็นผู้มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในกิจการไฟฟ้าของประเทศภายใต้ พ.ร.บ. กฟผ. โดย
นอกจากเป็นผู้ รับซือ้ไฟฟ้าและควบคมุการจําหนา่ยไฟฟ้าในตลาดขายสง่ของประเทศแล้ว กฟผ. 
ยงัเป็นผู้ผลติไฟฟ้ารายใหญ่ที่สดุของประเทศอีกด้วย นอกจากนี ้กฟผ. มีความสําคญัต่อความ
มัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย และมีการกํากับดแูลกิจการที่ดีภายใต้การกํากบัดแูล
ของกระทรวงพลงังานและกระทรวงการคลงั 
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(ค) การขาดแคลนแหลง่เชือ้เพลิงในระยะยาวสําหรับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 อาจทําให้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายสิน้สดุลง 

การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ของ กฟผ. ขึน้อยู่กับการจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติซึ่งเป็นเชือ้เพลิงหลกัของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1  หากเกิดการขาดแคลน
ก๊าซธรรมชาติ อาจทําให้ กฟผ. ไมส่ามารถผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1ได้ 
ซึง่อาจสง่ผลให้ กฟผ. จําเป็นต้องหยดุผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นการชัว่คราวหรือผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้ในปริมาณที่ตํ่ากวา่ปริมาณที่ควรจะผลติได้ โดย กฟผ. มีความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการขาด
แคลนก๊าซธรรมชาติ เนื่องจาก ปตท. เป็นผู้จัดจําหน่ายเชือ้เพลิงในประเทศในลกัษณะผกูขาด 
และเป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่สามารถจดัสง่ก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่เพียงพอต่อการ
ประกอบธุรกิจของ กฟผ. ได้ หาก ปตท. ไม่สามารถจดัสง่ก๊าซธรรมชาติได้ในปริมาณที่กําหนด
ในสัญญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ อาจทําให้การบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ของ 
กฟผ. หยดุชะงกัได้ 

อยา่งไรก็ดี กฟผ. ได้ดําเนินการลงทนุเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 
1 อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ ด้วยเหตทุี่ โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่  1 ซึ่งเดิมถูกออกแบบรองรับก๊าซธรรมชาติที่มาจากแหล่งก๊าซฝ่ังตะวันตก
เทา่นัน้ จึงทําให้เกิดความเสีย่งในกรณีที่แหลง่ก๊าซธรรมชาติฝ่ังตะวนัตกเกิดปัญหาหรือต้องหยดุ
ซอ่ม อนัทําให้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไมส่ามารถเดินเคร่ืองผลติไฟฟ้าได้ กฟผ. จึงมี
แผนปรับเปลีย่นโดยจะมีการปรับปรุงอปุกรณ์ห้องเผาไหม้ ของ Gas Turbine เพื่อให้โรงไฟฟ้านี ้
สามารถรองรับก๊าซธรรมชาติจากจากทัง้ 2 แหลง่ คือ แหลง่ก๊าซธรรมชาติตะวนัตก และแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติตะวนัออก เพื่อสง่เสริมความมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและ
เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลติไฟฟ้า โดย กฟผ. ได้ดําเนินการตามแผนดงักลา่วแล้วเสร็จในเดือน 
ธนัวาคม 2557  

นอกจากนี ้ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หากปรากฏเหตกุารณ์
วา่ กฟผ. ไม่สามารถจดัหาก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงสําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่  1  กฟผ. ตกลงที่จะชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่ กองทุนรวมฯ  ในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าวเท่ากับค่าเฉลี่ยของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน
ย้อนหลงัก่อนที่จะเกิดเหตกุารณ์ข้างต้น โดยช่วงระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่วไม่นบัรวมระยะเวลา
ซึง่มีการซอ่มแซม หรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  

อยา่งไรก็ดี กองทุนรวมฯ อาจมีความเสีย่งในกรณีที่สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายสิน้สดุลงเมื่อปรากฏเหตกุารณ์ว่า กฟผ. ไม่สามารถจดัหาก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็น
เชือ้เพลิงในระยะยาวสําหรับการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ได้ และการที่ไม่มี
เชือ้เพลงินัน้สง่ผลกระทบตอ่การบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อยา่งมีนยัสาํคญั โดย
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หากเกิดเหตกุารณ์ข้างต้นและ กฟผ. ใช้สทิธิบอกเลกิสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย กองทุนรวมฯ จะมีสทิธิดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) หากเหตดุงักลา่วเกิดขึน้เพราะความผิดของ กฟผ. (เช่น กฟผ. ไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ใน
สัญญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ) กองทุนรวมฯ ย่อมมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
จํานวนมูลค่ารวมของมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กองทุนรวมฯ ได้รับ
หนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจาก 
กฟผ. และใช้สิทธิในการเรียกค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวนัที่ กฟผ. 
ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

จากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือให้แก่
กองทุนรวมฯ หรือ 

(2) หากเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึน้โดยที่ไม่ใช่ความผิดของ กฟผ. กองทุนรวมฯ มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยเท่ากับจํานวนมูลค่ามูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัที่ กองทุน
รวมฯ ได้รับหนงัสอืแจ้งการบอกเลกิสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่ายจาก กฟผ. ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนที่กองทุนรวมฯ ได้รับจากการลงทนุไม่
เป็นไปตามประมาณการ 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการผิดสญัญาและการยกเลิกสญัญาในหวัข้อ 3.8.1 
“สรุปสาระส าคญัของสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย” 

6.2.5 การขาดน ้าในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ   

ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 จําเป็นต้องใช้นํา้ดิบในระบบหล่อเย็น 
(Cooling System) และระบบปรับสภาพนํา้ (Pretreatment System) เพื่อผลิตนํา้ปราศจากแร่ธาตุ 
(Demineralization) สําหรับใช้เป็นนํา้เติมเคร่ืองผลิตไอนํา้พลงัความร้อน (Heat Recovery Steam 

Generator “HRSG”) โดยความเสี่ยงจากการขาดแคลนนํา้ดิบอาจส่งผลให้การผลิตกระแสไฟฟ้า
หยดุชะงกั ซึง่ความเสีย่งดงักลา่วอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ โดยในบางปีอาจเกิดปริมาณฝน
น้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล จนทําให้ปริมาณนํา้ดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และอาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของกองทุนรวมฯ  

อยา่งไรก็ดี กฟผ. ได้มีการจดัหาแหลง่นํา้เพื่อไว้ใช้สาํหรับการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 
อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ โดย กฟผ. ได้รับอนญุาตจากที่ประชุมคณะทํางานประสานและติดตามการ
ขออนญุาตใช้นํา้ ครัง้ที่ 2/2554 ณ วนัท่ี 16 สงิหาคม พ.ศ. 2554 ให้สามารถใช้นํา้จากแมน่ํา้เจ้าพระยาเพือ่
ผลติไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ในปริมาณ 49,901 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อวนั โดยใช้นํา้
ในระบบหลอ่เย็น 48,576 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั และใช้ในระบบปรับสภาพนํา้ 515 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 
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และในกรณีที่แมน่ํา้เจ้าพระยามีคา่ความเค็มสงู กฟผ. ได้ทําสญัญาขอใช้นํา้จากการประปานครหลวงเพื่อ
ใช้ในการผลติไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 แทน และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  2 ได้
ออกแบบระบบผลิตนํา้ให้สามารถผลิตนํา้สําหรับระบบหม้อไอนํา้มีปริมาณเพียงพอในการใช้นํา้ใน
ขบวนการผลติไฟฟ้าได้ทัง้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 

นอกจากนี ้ด้วยแหลง่นํา้ที่ใช้สาํหรับการผลติไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทีม่ีการจดัเตรียมไว้
อยา่งเพียงพอจึงทําให้ กฟผ. ไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนนํา้ในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 นบัตัง้แต ่กฟผ. เร่ิมดําเนินการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จนถึงปัจจุบนั
เป็นระยะเวลากวา่ 4 ปี 

6.2.6 การที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับความเสียหายอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ 

การดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจทําให้เกิดความเสยีหายได้โดยมีสาเหตมุาจาก ไฟ
ไหม้ การระเบิด ทอ่ก๊าซร่ัว การฟุ้ งกระจายของก๊าซอนัตราย ภยัธรรมชาติ รวมถึงเหตทุี่เกิดจากการกระทํา
ของบคุคลภายนอกและเหตอุนัตรายอื่นที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ แม้จะมีโอกาสเกิดขึน้ได้ไม่บ่อยครัง้นกัแต่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยัสําคญัต่อบคุคล ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม การดําเนินธุรกิจ ช่ื อเสียง 
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของ กฟผ. และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ
รายได้ของกองทุนรวมฯ อยา่งมีนยัสาํคญั  

แม้ว่ากองทุนรวมฯ จะได้รับเงินชดเชยจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) จากการทําประกนัภยัภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ก็ตาม แต ่
ในกรณีที่เงินสนิไหมทดแทนซึง่ได้รับจากการประกนัภยัข้างต้นนัน้ น้อยกว่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่
กองทุนรวมฯ นา่จะได้รับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ก็อาจสง่ผลกระทบ
ทําให้ผลตอบแทนที่กองทุนรวมฯ จะได้รับจากการลงทุนไม่เป็นไปตามประมาณการรายได้ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประกนัภยัสําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ในหวัข้อ 
6.2 “ความเสีย่งเกี่ยวกบัการลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย – 6.2.8 การประกนัภยัส าหรับ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีไม่เพียงพอที่จะครอบคลมุความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได้ทัง้หมด 
และอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และรายไดข้องกองทนุรวมฯ” 

นอกจากนี ้ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่  1 เกิดความเสียหายทัง้หมด (Total Loss) และ กฟผ. บอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทุนรวมฯ จะมีสทิธิได้รับคา่ชดเชยดงันี ้

(1) ในกรณีความเสียหายเกิดขึน้จากความผิดของ กฟผ. ให้กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
เทา่กบัจํานวนมลูคา่รวมของมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัที่ กฟผ. ได้รับหนงัสือแจ้งการ
บอกเลกิสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และใช้สิทธิใน
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การเรียกค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวนัที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึงการผิด
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวนัท่ี กฟผ. ชําระ
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือให้แก่ กองทุนรวมฯ โดยให้นําคา่สนิไหมทดแทนซึ่ง กฟผ. ได้รับ
จากบริษัทประกนัภยัในกรมธรรม์ประกันภยัทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภยัทกุชนิดและความ
เสียหายของเคร่ืองจกัร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) มา
ชําระให้แก่กองทุนรวมฯ ก่อนและถ้าปรากฏว่ายงัไม่ได้รับครบตามจํานวนที่กองทุนรวมฯ มี
สทิธิได้รับ ให้ กฟผ. รับผิดชอบในจํานวนทีย่งัขาดอยูท่ัง้หมด  

(2) ในกรณีความเสียหายไม่ได้เกิดขึน้จากความผิดของ กฟผ. ให้กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยเท่ากับจํานวนมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายโดยให้นําคา่สนิไหมทดแทนซึ่ง กฟผ. ได้รับจากบริษัทประกนัภยัใน
กรมธรรม์ประกันภยัทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภยัทกุชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจักร 
(Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) มาชําระให้แก่ กองทุนรวมฯ 
ก่อนและถ้าปรากฏว่ายังไม่ได้รับครบตามจํานวนที่กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับ ให้ กฟผ. 
รับผิดชอบในสว่นท่ีขาด ซึง่อาจสง่ผลให้ผลตอบแทนที่กองทุนรวมฯ ได้รับจากการลงทนุอาจจะ
ไมเ่ป็นไปตามประมาณการรายได้ 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัทรัพย์สนิเสยีหายในหวัข้อ 3.8.1 “สรุปสาระส าคญัของสญัญา
การเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย”  

6.2.7 การที่อุปกรณ์เคร่ืองจักรเสื่อมสภาพเร็วกว่าก าหนดอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยส าคัญต่อฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ 

 ปัจจัยที่มีผลสําคัญอย่างยิ่งต่อรายได้ค่าความพร้อมจ่ายคือสภาพของอุปกรณ์เคร่ืองจักรหลกัของ
โรงไฟฟ้า เช่น Gas Turbine Generator (GTG) Steam Turbine Generator (STG) และเคร่ืองผลติไอนํา้
จากพลงัความร้อน (Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) แม้ผลจากการศึกษาในรายละเอียด
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามรายงานของที่ปรึกษาด้านเทคนิคพบวา่สภาพของอปุกรณ์หลกั
เหลา่นีย้งัอยูใ่นสภาพดีและมีอายกุารใช้งานครอบคลมุเกินกว่าอายขุองสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้

ค่าความพร้อมจ่าย แต่บริษัทจัดการมองว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์เคร่ืองจักรหลกัเหล่านี ้
เสือ่มสภาพเร็วกวา่ปกติหากการบริหารจดัการและซอ่มบํารุงไมเ่ป็นไปตามแผนหรือไมไ่ด้คณุภาพ สง่ผลให้
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะเกิดขึน้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 อาจ
ลดลง ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมฯ 

อยา่งไรก็ดี บริษัทจัดการเช่ือว่า กฟผ. มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดงักลา่ว โดย กฟผ. ได้มีการจดัทํา
สญัญาการให้บริการตลอดจนการจดัหาอะไหลแ่ละชิน้สว่นระยะยาว (Long Term Parts Agreement 
หรือ สญัญา LTPA) กบั GE Energy Parts International LLC และ General Electric International 
Operations Company, lnc. ทัง้นี ้เนื่องจากทัง้ 2 บริษัทเป็นผู้ผลิต Gas Turbine Generator ของ
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โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ทําให้มีความเข้าใจเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เป็น
อยา่งดี และมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าทัว่โลกมายาวนาน  

นอกจากนี ้กฟผ. ยงัให้ความสําคญักบัการดแูลเคร่ืองจักรเป็นอย่างดี โดยมีแผนการซ่อมบํารุงครัง้ใหญ่
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเสื่อมก่อนกําหนดของอปุกรณ์ต่างๆ โดยในระหว่างที่มีการ
บํารุงรักษาซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิได้รับรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ดงันี ้

(1) ในช่วงระยะเวลาที่ กฟผ . มีการปฏิบตัิตามหรือปรับเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
ดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Grid Code กฟผ. 

จะชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่ กองทุนรวมฯ โดยไม่มีการหกัลดรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายเพราะเหตุที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ได้รับผลกระทบต่อการดําเนินงาน
เพราะเหตดุงักลา่ว โดย Grid Code เป็นข้อตกลงด้านการปฏิบตัิการการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า
ระหว่างโรงไฟฟ้าและศนูย์ควบคมุระบบกําลงัไฟฟ้าแห่งชาติ โดยมาตรฐานดงักลา่วได้กําหนด
วิธีการและขัน้ตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้โรงไฟฟ้ายึดถือการปฏิบตัิ เป็นเกณฑ์เดียวกัน ทัง้นี ้
ตวัอยา่งการปรับเปลีย่นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Grid Code ได้แก่ การปรับเปลี่ยนมาตรวดั
กําลงัการผลิตไฟฟ้า การปรับเปลี่ยนระบบการสื่อสารระหว่างโรงไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมระบบ
กําลงัไฟฟ้าแหง่ชาติ หรือการตรวจสอบระบบ Delay Protection ซึง่เหตกุารณ์ดงักลา่วอาจสง่ผล
ให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ต้องหยดุการดําเนินงานหรือ 

(2) ในช่วงที่มีการบํารุงและรักษา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตามแผนการบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ซึ่งกําหนดไว้ใน สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่จะชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่ กองทุนรวมฯ เป็นจํานวน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งคํานวณโดยอ้างอิงกําลงัผลิตไฟฟ้าใน
ชัว่โมงสดุท้ายก่อนที่จะมีการซ่อมแซม หรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตาม
แผนการบํารุงรักษาดงักลา่ว 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัข้อตกลงกระทําการและงดเว้นกระทําการของ กฟผ. ในหวัข้อ 
3.8.1 “สรุปสาระส าคญัของสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย” 

6.2.8 การประกันภัยส าหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ท้ังหมด และอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
รายได้ของกองทุนรวมฯ 

ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ กฟผ. ตก
ลงที่จะดําเนินการจัดหาประกันภยัตามประเภทซึ่งธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันพึงมีตามที่
กองทุนรวมฯ ร้องขอ โดยในการจดัหาประกนัภยันัน้ กฟผ. ตกลงที่จะให้กองทุนรวมฯ เข้ามามีสว่นร่วม
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พิจารณากําหนดขอบเขต เง่ือนไขและวงเงินประกันภยั ทัง้นี ้กฟผ. จะดําเนินการจัดทําประกันภยัของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประกนัภยัทรัพย์สนิประเภทความเสี่ยงภยัทกุชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจกัร (Industrial 
All Risks Insurance and Machinery Breakdown Insurance) ซึ่งรวมความคุ้มครองถึงความ
เสียหายจากภัยนํา้ท่วม (Flood) มีทุนประกันภัยไม่ตํ่ากว่าการประเมินมูลค่าทดแทน 
(Replacement Value) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึง่ประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญอิสระ 

(2) ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) โดยคุ้มครองภยัที่เกิดจาก (1) 
และ มีระยะเวลาคุ้มครองทัง้สิน้ 24 เดือน (Indemnity Period) โดยมีระยะเวลาการรับผิดสว่น
แรก (Deductible) สงูสดุไมเ่กิน 75 วนั ซึง่หมายถึง กฟผ. จะไม่ได้รับการชดเชยจากประกนัภยั
ธุรกิจหยุดชะงักในช่วง 75 วนัแรก หลงัเกิดเหตซุึ่งเป็นระยะเวลารับผิดสว่นแรกโดยขึน้อยู่กับ
เหตุการณ์ของความเสียหาย ซึ่ง กฟผ. จะได้รับสินไหมทดแทนตัง้แต่วนัที่ 76 ถึง 24 เดือน
หลงัจากเกิดเหต ุทัง้นี ้เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในการประกนัภยัดงักลา่ว ภายใต้
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจะกําหนดให้ กฟผ. มีหน้าที่นําเงินซึ่ง
ได้รับจากประกนัภยันีส้ง่ให้แก่กองทุนรวมฯ เป็นจํานวนเทา่กบัรายได้ค่าความพร้อมจ่ายโดย
ไม่ชักช้า แต่ไม่เกิน 5 วันท าการของ กฟผ. นับแต่วันที่ กฟผ. ได้รับเงินประกันจากการ
ประกนัภยัข้างต้น 

 (3) ประกันภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) ที่อาจได้รับความ
เสยีหายจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ 

(4) ประกันภยัความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) ซึ่งคุ้มครองถึงความ
เสียหายอันเกิดจากหรือมีผลกระทบมาจากความไม่สงบทางการเมืองหรือความรุนแรงทาง
การเมือง 

โดยในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึน้กับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 อาจเกิดกรณีที่กรมธรรม์
ประกนัภยับางกรมธรรม์มิได้ให้ความคุ้มครองความเสียหายเต็มจํานวน หรือความเสียหายบางรายการที่
อาจเกิดขึน้โดยอยู่นอกเหนือจากการคาดการณ์อาจมิได้ครอบคลมุในกรมธรรม์ประกันภยัไว้ ดงันัน้ ทุน
ประกันภยัหรือสินไหมทดแทนที่จะได้รับอาจมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับการซ่อมแซมหรือก่อสร้าง หรือ
อาจมิได้รับเงินประกันภยัใดๆ เลย แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการชําระสว่นท่ีขาด อนัเนื่องมาจากเงินประกนัภยัที่ได้รับ
ไมเ่พียงพอ ทัง้นี ้เพื่อใช้สาํหรับการซอ่มแซมและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

ทัง้นี ้สาํหรับการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัซึง่จะให้ความคุ้มครองการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่  1 เฉพาะสําหรับการหยุดชะงักที่เกิดขึน้โดยตรงจากความเสียหายของทรัพย์สินหรือ
เคร่ืองจักร โดยการประกันภัยดังกล่าวมีการกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์ที่เอาประกันภัย 
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(Declared Value at Risk) และมีระยะเวลาของการชดใช้ (Indemnity Period) ตลอดจน Deductible 
ตามที่คู่สญัญาตกลงกนั  และอาจมีกรณีที่กองทุนรวมฯ ไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึน้จาก
การหยุดชะงักทางธุรกิจเต็มจํานวน เพราะความเสียหายที่เกิดขึน้เป็นจํานวนเกินกว่าทุนประกันภัย 
นอกจากนีภ้ายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 เกิดความเสียหายเพราะเหตทุี่ไม่ใช่ความผิดของ กฟผ. สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้

ค่าความพร้อมจ่าย กําหนดให้ กฟผ. ดําเนินการซอ่มแซมความเสยีหายให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลา 30 
เดือนนบัจากวนัที่เกิดความเสียหายนัน้ซึ่งระยะเวลาดงักล่าวอาจยาวนานกว่าจํานวนช่วงระยะเวลาที่
กองทุนรวมฯ จะได้รับความคุ้มครองภายใต้การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกบัทรัพย์สนิเสยีหายในหวัข้อ 3.8.1 “สรุปสาระส าคญัของสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย” ดงันัน้ กองทุนรวมฯ อาจต้องแบกรับความเสียหายจํานวนมากซึ่งอาจทําให้เกิดผล
กระทบในทางลบตอ่ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงผลการดําเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ที่ผ่านมาของ 
กฟผ. เมื่อเกิดความเสียหายขึน้กับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 พบว่า กฟผ. ใช้เวลาในการ
ดําเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 โดยเฉลี่ยไม่เกินกว่าระยะเวลา 6 เดือนนบัจาก
เร่ิมทําการซ่อมแซม ดงันัน้ บริษัทจัดการ จึงเห็นว่าความเสี่ยงที่ กองทุนรวมฯ จะได้รับเก่ียวกับการ
ประกนัภยันัน้อยูใ่นระดบัตํ่า 

6.2.9 การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทย
ในอนาคตอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของกองทุนรวมฯ 

กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการบงัคบัตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ใช้บงัคบั
กับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การ
เวนคืนที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 เป็นต้น อีกทัง้องค์กรกํากับดูแลแต่ละ
องค์กรอาจตีความกฎหมายและมีแนวปฏิบัติในการบังคับตามกฎหมายที่แตกต่างกัน โดยการ
เปลีย่นแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และทศันคติของรัฐบาลเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ของกองทุนรวมฯ หรือธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อฐานะทาง
การเงิน และผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ กล่าวคือภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่าย ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนัน้
ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 อย่างร้ายแรง หรือ กฟผ. ต้อง
แก้ไขปรับปรุงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ในประการสําคญั หรือทําให้ กฟผ. ต้องแก้ไขปรับปรุง
อย่างอื่น ซึ่งเก่ียวข้องกับการผลิตไฟฟ้าหรือการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ซึ่งมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่คา่ใช้จ่ายหรือรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และปรากฏว่ามีการเลิกสัญญา

การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิได้รับมูลค่าการเข้าลงทุน
คงเหลือ ณ วนัเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนที่
กองทุนรวมฯ ได้รับจากการลงทนุอาจจะไม่เป็นไปตามประมาณการรายได้ โปรดพิจารณารายละเอียด
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เพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในหวัข้อ 3.8.1 “สรุปสาระส าคญัของสญัญาการเข้า
ลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย” 

ทัง้นี ้หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บงัคบั หรือการตีความกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่ใช้บงัคบั กองทุนรวมฯ อาจจําเป็นต้องได้รับการอนมุตัิหรือต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดทาง
กฎหมายเพิ่มเติม โดยการปฏิบตัิตามข้อกําหนดดงักลา่วอาจทําให้ต้นทนุของกองทุนรวมฯ สงูขึน้อย่างมี
นยัสําคญั ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ
ของกองทุนรวมฯ 

6.2.10 การนัดหยุดงาน การเรียกร้องและข้อพิพาทต่างๆ กับพนักงานของ กฟผ. และการคัดค้านจาก
สาธารณชนในการด าเนินการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีผลกระทบต่อฐานะ
การเงนิ ผลการด าเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ 

พนกังานของ กฟผ. ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 อาจมีการนดัหยดุงานอนั
เนื่องมาจากการเรียกร้องคา่แรงที่เพิ่มขึน้ หรือข้อพิพาทตา่งๆ ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อการบริหารและจดัการ 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และอาจมีผลกระทบตอ่รายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึง่เป็นรายได้หลกั
ของกองทุนรวมฯ อยา่งไรก็ตาม ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในกรณีที่
เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว กองทุนรวมฯ สามารถที่จะเรียกร้องคา่เสยีหายที่เกิดขึน้ จาก กฟผ. ได้เพราะเหตุ
ที่ กฟผ. ไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายดงักล่าว โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการผิดสญัญาและการยกเลิกสญัญาในหวัข้อ 3.8.1 “สรุปสาระส าคญัของ
สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย”  

อยา่งไรก็ดี เนื่องจาก กฟผ. เป็นองค์กรที่มีประสบการณ์และมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัพนกังานในองค์กร ที่
มีหน้าที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เสมอมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 
และในอดีตตัง้แต่เร่ิมดําเนินการ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ยงัไม่เคยเกิดเหตกุารณ์การนดัหยุด
งาน การเรียกร้องและข้อพิพาทต่างๆ กบัพนกังานของ กฟผ. ดงันัน้ บริษัทจัดการ จึงเช่ือว่าโอกาสที่จะ
เกิดเหตกุารณ์ข้างต้นนัน้อยูใ่นระดบัตํ่า 

 นอกจากนี ้ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าอื่นๆ ของ กฟผ. ที่ผ่านมา ได้เคยมีการคัดค้านการก่อสร้าง 
พฒันาและการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าบางแห่งของ กฟผ. จากสาธารณชนโดยอ้างว่าการผลิตไฟฟ้าของ 
กฟผ. ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อการเกษตรกรรม วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในท้องถ่ิน 
ตวัอย่างเช่น ได้มีการต่อต้านการดําเนินงานของ กฟผ. ที่โรงไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนปากมูลซึ่งผู้อาศยัและ
ชาวประมงได้กลา่วหาวา่การดําเนินงานของโรงไฟฟ้าได้สง่ผลกระทบหลายประการซึง่รวมถึงวิถีชีวิตในการ
จบัปลาในท้องถ่ินดงันัน้ กองทุนรวมฯ จึงอาจมีความเสี่ยงเก่ียวกบัการคดัค้านจากสาธารณชนในการ
ดําเนินการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
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อยา่งไรก็ดี กฟผ. ได้ตระหนกัและให้ความสําคญัเก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิ่งแวดล้อม 
และสงัคม ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยั สิง่แวดล้อม และคณุภาพชีวิตของพนกังานและชมุชน
ที่อยูใ่กล้เคียงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดย กฟผ. ได้สร้างมาตรการจดัการในกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยคํานึงถึงการปฏิบตัิตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดโดยมีหน่วยงาน
รับผิดชอบติดตาม วิเคราะห์ผล จัดทํารายงานการติดตามมาตรการลดผลกระทบ ติดตามตรวจสอบการ
จดัการสิง่แวดล้อม และติดตามการเปลีย่นแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมและความปลอดภยัอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกําหนดมาตรการและแผนรองรับได้ทนัท่วงที 
และ ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมากวา่ 3 ปี นบัตัง้แต ่กฟผ. เร่ิมดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 
ไม่เคยปรากฏว่ามีการร้องเรียนหรือข้อพิพาทจากประชาชนอย่างมีสาระสําคัญจนทําให้ต้องหยุด
ดําเนินงานโรงไฟฟ้าดังกล่าว โดย กฟผ. ได้มีการดําเนินการด้านชุมชนสมัพันธ์กับประชาชนในพืน้ที่
บริเวณที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อยา่งตอ่เนื่องและทัว่ถึง ด้วยการอธิบายและให้ความรู้
เก่ียวกบัขัน้ตอนการป้องกนัและดแูลสิง่แวดล้อมและคณุภาพชีวิตของประชาชนจากการบริหารโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อให้ประชาชนเกิดความมัน่ใจและเช่ือถือในกระบวนการผลติไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า
ดงักลา่วของ กฟผ. ดงันัน้ บริษัทจัดการ จึงเช่ือวา่โอกาสที่จะเกิดเหตกุารณ์ข้างต้นนัน้อยูใ่นระดบัตํ่า 

6.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน  

6.3.1 ตลาดส าหรับการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ยังไม่เคยมีมาก่อน  

บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและซือ้ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ภายหลงัจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ (จํานวนเงินคา่จองซือ้ที่ได้จากการเสนอขาย
หน่วยลงทุนในครัง้นี)้ เป็นกองทุนรวมกับส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งตามกฎหมายหลักทรัพย์การจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินจะต้องดําเนินการภายใน 15 วันท าการ นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาด
รองใดๆ จะมีสภาพคลอ่งเพียงพอ หรือผู้ถอืหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ อีกทัง้ไมส่ามารถ
รับรองได้วา่ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ในราคาที่ต้องการขาย นอกจากนัน้ หน่วย
ลงทุนอาจมีการซือ้ขายในตลาดรองในราคาที่ตํ่ากว่าราคาเสนอขายครัง้นีซ้ึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง
รวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยในขณะนัน้ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ 
และสภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

เนื่องจากตลาดกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศไทยนัน้ เป็นตลาดใหม่ที่ยงัอยู่ระหว่างการพฒันา 
ประกอบกับเนื่องจากกองทุนรวมฯ เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ สภาพคลอ่งในการซือ้ขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนนัน้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซือ้-ผู้ขาย (Bid-Offer) 
ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการท่ีกองทุนรวมฯ ไม่สามารถควบคมุได้ อาทิเช่น ปริมาณความต้องการของ
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ตลาด ดงันัน้ จึงมีความเสี่ยงที่หน่วยลงทุนนีจ้ะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายในตลาดรองและขาดอุป
สงค์โดยทั่วไปของผู้ ลงทุน รวมทัง้อาจส่งผลให้ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนไม่สะท้อนผลประกอบการที่
แท้จริงของกองทุนรวมฯ นอกจากนี ้ยงัทําให้ไม่สามารถประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ 
โดยการเปรียบเทียบกบักองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานอื่นๆ ทัง้ในประเทศไทยหรือต่างประเทศได้ บริษัท
จัดการจึงไมส่ามารถรับรองได้ว่า ตลาดกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศไทยจะมีการพฒันาเป็น
ตลาดที่มีสภาพคลอ่งสงูสาํหรับการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

6.3.2 ราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมาก และผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ใน
ราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน 

ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง อาจมีการซือ้ขายกนัในราคาที่ตํ่ากว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน
ในการเสนอขายครัง้นี ้ทัง้นี ้ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั ซึง่รวมถึงปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

 มุมมองต่อศกัยภาพในการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุนรวมฯ รวมถึงอุตสาหกรรม
การไฟฟ้าในประเทศไทย 

 ความแตกตา่งระหวา่งฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ ที่เกิดขึน้จริงกบัที่
มีการคาดการณ์โดยผู้ลงทนุและนกัวิเคราะห์ 

 การออกบทวิเคราะห์ใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับคําแนะนําหรือประมาณการของ
นกัวิเคราะห์ 

 การเปลีย่นแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรือสภาวะตลาดโดยทัว่ไป 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ 

 ความน่าสนใจของหน่วยลงทุนเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพย์ประเภททนุอื่นๆ รวมถึงหน่วยลงทุน
อื่นท่ีไมอ่ยูใ่นธุรกิจการผลติไฟฟ้า 

 ความสมดลุระหวา่งอปุสงค์และอปุทานในหน่วยลงทุน 

 การขายหรือเจตนาที่จะขายหน่วยลงทุนจํานวนมากโดยผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดธุรกิจการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยหรือกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานอื่น 

 การเปลีย่นแปลงในอนาคตเก่ียวกบัโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ รวมถึงภาระภาษี ทัง้ในกรณีทัว่ไปและ
โดยเฉพาะในกรณีที่เก่ียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศไทย และการลงทุนใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

 คดีความและการสอบสวนโดยหนว่ยงานราชการ 
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 ความผนัผวนของตลาด ซึง่รวมถึงความออ่นแอของตลาดทนุ และอตัราดอกเบีย้ที่เพิ่มสงูขึน้ และ 

 การท่ีกองทุนรวมฯ ไมส่ามารถดําเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุและการขยายธุรกิจ 

จากปัจจยัทัง้หลายข้างต้น อาจทําให้ราคาตลาด และอปุสงค์ของหน่วยลงทุนมีความผนัผวนอย่างมาก 
หรือทําให้มีการซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดรองในราคาที่สงูกว่าหรือตํ่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
หน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีการเก็บเงินกําไรบางสว่นเป็นเงินทนุเพื่อวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ
เพิ่มเติม เพื่อสํารองเป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อวตัถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งถึงแม้จะทําให้ มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมฯ มากกว่าราคาตลาดของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ในกรณีที่ไม่มีการกนัเงิน
กําไรไว้เป็นเงินทนุสาํรอง ก็ยงัอาจไมไ่ด้ทําให้ราคาตลาดของหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ตามไปด้วย การท่ีกองทุน
รวมฯ ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามความคาดหวังของตลาดในด้านกําไรและเงินปันผลอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน ซึ่งอาจจํากดัหรือทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้อย่างทนัท่วงที และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคลอ่งของ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ นอกจากนี ้ในอดีต เมื่อราคาตลาดของหุ้นมีความผนัผวน ผู้ ถือหุ้นใน
บางครัง้อาจดําเนินการฟ้องร้องบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ในคดีหลกัทรัพย์แบบกลุม่ (Class Action) หากผู้
ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งดําเนินการฟ้องร้องกองทุนรวมฯ อาจทําให้กองทุนรวมฯ ต้องมี
ค่าใช้จ่ายจํานวนมากในการแก้ต่างคดี หรือหากกองทุนรวมฯ แพ้คดี กองทุนรวมฯ อาจต้องจ่ายเงิน
ค่าเสียหายในจํานวนมาก และการฟ้องร้องคดีดงักลา่วอาจหนัเหความสนใจและเวลาของผู้บริหารจาก
ธุรกิจของกองทุนรวมฯ 

หน่วยลงทุนไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ทางการเงินที่มีการคุ้มครองเงินต้น บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนทัง้จํานวน ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุนรวมฯ หรือมีการชําระ
บญัชีกองทุนรวมฯ นัน้มีความเป็นไปได้ที่ผู้ลงทนุอาจสญูเสียเงินลงทนุของตนในหน่วยลงทุนบางสว่น
หรือทัง้หมด  

นอกจากนี ้ตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยในปัจจุบนั กองทนุรวมซึ่งรวมถึงกองทุนรวมฯ ไม่มีภาระ
ภาษีเงินได้นิติบคุคล หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี กฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ซึ่ง ทําให้
กองทุนรวมฯ และ/หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน มีภาระภาษีเงินได้ กฟผ. ไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้เงินภาษี
ดงักลา่ว ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ รวมทัง้การลงทนุในกองทุนรวมฯ ของผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจทําให้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนได้รับเงินจากกองทุนรวมฯ น้อยลงหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจมีภาระภาษีเพิ่มขึน้ 

6.3.3 การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนจ านวนมากที่ขายได้ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อราคาซ้ือขายของหน่วยลงทุนได้ 

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้นี  ้กฟผ. จะถือหน่วยลงทุน จํานวนร้อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทุนรวมฯ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ทัง้นี ้
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กฟผ. ได้ตกลงกับบริษัทจัดการในนามของกองทุนรวมฯ ที่จะถือครองหน่วยลงทุนในสดัสว่นร้อย
ละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหนา่ยแล้วทัง้หมดในการเสนอขายครัง้แรกไมน้่อยกวา่ 5 ปี นบัจาก
วันที่ท าการซือ้ขายเสร็จสิน้ ทัง้นี ้ภายใต้ข้อตกลงห้ามขายหน่วยลงทุนดงักลา่ว กฟผ. สามารถที่จะ
ขายหน่วยลงทุนได้หลงัวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

การขายหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสาํคญัโดย กฟผ. หรือมีความเข้าใจว่าจะมีการขายหน่วยลงทุนอย่าง
มีนยัสําคญัเกิดขึน้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซือ้ขายของหน่วยลงทุน และกองทุนรวมฯ 
ไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบ (หากมี) ของการขาย หรือการมีหน่วยลงทุนเพื่อการขายใน
อนาคต ที่จะมีตอ่ราคาตลาดของหน่วยลงทุน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การขายหน่วยลงทุนในจํานวนมาก
ในตลาดหลักทรัพย์หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้นี ้หรือมีความเข้าใจว่าจะมีการขายเกิดขึน้ 
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ นอกจากนี ้การ
ขายดังกล่าวอาจทําให้การเพิ่มทุนของกองทุนรวมฯ ด้วยการออกหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ณ เวลา 
และในราคาที่กองทุนรวมฯ เห็นสมควร ทําได้ยากขึน้ 

6.3.4 กฟผ. ซ่ึงอาจมีผลประโยชน์ที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น จะมีสิทธิออกเสียงอย่างมี
นัยส าคัญบนกิจกรรมบางรายการของกองทุนรวมฯ 

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้นี ้กฟผ. จะถือหน่วยลงทุนจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหนา่ยแล้วทัง้หมดของกองทุนรวมฯ ไมน้่อยกวา่ 5 ปี นบัจากวันที่ท าการซือ้ขายเสร็จ
สิน้ นอกจากนีภ้ายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  กฟผ. ในฐานะเจ้าของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1จะยงัคงมีอํานาจควบคมุและบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 ดงันัน้ กฟผ. จะอยู่ในฐานะที่มีสิทธิออกเสียงอย่างมีนยัสําคญัในกรณีที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถอืหน่วยลงทุน นอกจากนี ้จะอยูใ่นฐานะท่ีมีสทิธิออกเสยีงอยา่งมีนยัสาํคญัในการถอดถอนบริษัท
จัดการ โปรดพิจารณา หวัข้อ 6.3 “ความเสีย่งเกี่ยวกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุ – 6.3.8 บริษัทจดัการอาจ
ถูกถอดถอนได้ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยลงทนุทัง้หมด หรือโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านัน้” นอกจากนี ้กองทุนรวมฯ จะต้องอาศยั 
กฟผ. ให้ปฏิบตัิตามสญัญาหลายฉบบัซึง่ กฟผ. เป็นคูส่ญัญา  

ดงันัน้ ผลประโยชน์ของ กฟผ. อาจแตกต่างและขดักบัผลประโยชน์ของ กองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื่น โดยหาก กฟผ. ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาที่เก่ียวข้อง และกองทุนรวมฯ อาจไมไ่ด้รับการชดเชย
บางส่วนหรือทัง้หมด ซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบต่อ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของกองทุนรวมฯ ทําให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนไมไ่ด้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ 
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6.3.5 กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลในหน่วยลงทุนหรือรักษาระดับการ
จ่ายเงนิปันผลได้ 

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายทีก่องทุนรวมฯ ได้รับขึน้อยูก่บัหลายปัจจยัซึง่รวมถึงจํานวนชัว่โมงความพร้อม
ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1  ในกรณีที่รายได้ค่าความพร้อมจ่าย และ
ทรัพย์สนิอื่นๆ ที่กองทุนรวมฯ อาจได้มาหรือถือครองในภายหลงัไม่สามารถสร้างรายได้เพียงพอ จะทําให้
รายได้ กระแสเงินสด และความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการจ่ายเงินปันผลได้รับผลกระทบในทางลบ 

ดงันัน้ บริษัทจัดการจึงไมส่ามารถรับรองได้วา่ กองทุนรวมฯ จะมีความสามารถจ่ายเงินปันผลหรือรักษา
ระดบัของอตัราการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กําหนดไว้ได้ อีกทัง้ไมส่ามารถรับรองได้
วา่ระดบัของเงินปันผลจะเพิ่มขึน้ในภายหลงัหรือจะคงที่ หรือรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจะเพิ่มสงูขึน้ หรือ
การลงทนุในอนาคตจะทําให้รายได้ของกองทุนรวมฯ ซึ่งนํามาจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการเช่ือว่าโอกาสที่จะเกิดเหตกุารณ์ข้างต้นนัน้อยู่ในระดบัตํ่า เนื่องจาก
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 ในอดีตที่ผ่านมาของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 มีความผนัผวน
ตํ่า และรายได้ที่กองทุนรวมฯ จะได้รับคือรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึง่ขึน้อยูก่บัความพร้อมในการจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบโดยไม่ขึน้อยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง ซึ่งมีการกําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

6.3.6 ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการได้ 

เนื่องจากกองทุนรวมฯ เป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน (กองทนุปิด) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของตนให้แก่บริษัทจัดการได้ ดังนัน้ จึงไม่มี
หลกัประกนัว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้เท่ากบัราคาที่ได้ซือ้หน่วย
ลงทุนมา หรือจําหนา่ยได้ในราคาใดๆ และไมม่ีหลกัประกนัวา่จะสามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนได้ ดงันัน้ 
ผู้ถอืหน่วยลงทุนจึงสามารถขายหน่วยลงทุนผา่นทางตลาดหลักทรัพย์เทา่นัน้ 

6.3.7 จ านวนเงนิที่ได้รับจากการเลิกกองทุนรวมฯ อาจน้อยกว่าจ านวนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในการ
เสนอขายหน่วยลงทุนในคร้ังน้ี 

หากมีการเลกิกองทุนรวมฯ ซึง่ขึน้อยูก่บัเหตกุารณ์ที่กองทุนรวมฯ ต้องเลิก และเง่ือนไขในการจําหน่าย
ทรัพย์สนิของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินที่ลงทนุ
ไปทัง้หมดหรือบางสว่น 

6.3.8 บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่า
กว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมด หรือโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่าน้ัน  

ภายใต้เอกสารโครงการจัดการกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนด้วยมติ ของที่ประชุม 

ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ทัง้นี ้ 
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ผู้ถอืหน่วยลงทุนทกุรายสามารถออกเสียงในการลงมติถอดถอนบริษัทจัดการได้ อย่างไรก็ตาม กฟผ. 

ซึง่ถือหน่วยลงทุนจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหนา่ยแล้วทัง้หมดในกองทุนรวมฯ จะ

มีอิทธิพลอย่างมากในการลงมติถอดถอนบริษัทจัดการได้ ส านักงาน ก.ล.ต. อาจถอดถอนบริษัท

จัดการได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้(1) บริษัทจัดการไม่จัดการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

และคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นวา่การกระทําดงักลา่วอาจทําให้เกิดผลกระทบในทางลบตอ่ประโยชน์ของ

ผู้ถอืหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการไมด่ําเนินการแก้ไขให้ถกูต้องตามคําสัง่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือ (2) บริษัทจัดการขาดคณุสมบตัิการเป็นบริษัทจดัการกองทนุรวม 

6.3.9 กองทุนรวมฯ อาจต้องเลิกกองทุนรวมฯ หากไม่สามารถลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์ซ่ึงท าให้ต้องเลิกกองทุนรวมฯ ตามที่กฎหมายก าหนด หรือเป็น
เหตุให้ส านักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมัติการจัดต้ังกองทุนรวมฯ 

 หลงัจากวนัที่จดทะเบียนกองทุนรวมฯ หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้อาจทําให้บริษัท
จัดการต้องเลกิกองทุนรวมฯ 

 กองทุนรวมฯ ไมส่ามารถลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายได้ภายใน 6 เดือนนบัแต่
วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวมฯ โดยคิดเป็นมลูค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการที่เง่ือนไขบังคับก่อนตามสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายไมส่าํเร็จ หรือกองทุนรวมฯ ไม่สามารถหาเงินทนุเพื่อซือ้ทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานได้ 

 จํานวนผู้ถอืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 ราย 

 เมื่อมีการจําหนา่ยทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการนําเงินไป
ลดทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ จนทําให้กองทุนรวมฯ มีเงินทนุจดทะเบียนตํ่ากว่า 2,000 
ล้านบาทเมื่อคํานวณจากมลูคา่ที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน 

 ภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน กองทุนรวมฯจําหน่ายสิทธิ
ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการเพื่อให้ทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทนุมีมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท และไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทุนรวมฯ  

 ส านักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่เพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทุนรวมฯ 

เมื่อมีการเลิกกองทุนรวมฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินจองซือ้หน่วยลงทุนคืนเต็มจํานวน
เนื่องจากกองทุนรวมฯ ต้องดําเนินการชําระบญัชีซึง่คา่ใช้จ่ายในการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมฯ จะ
ถกูหกัก่อนท่ีจะคืนเงินให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน  
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6.3.10 ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต ่ากว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้นี ้กองทุนรวมฯ อาจออกหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยมีราคา
เสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ที่ตํ่ากว่ามูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
ราคาเสนอขายที่ตํ่ากว่ามูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายนัน้ อาจส่งผลให้ราคาตลาดของหน่วย
ลงทุนลดลง 

6.3.11 การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมฯ อาจไม่ประสบความส าเร็จ 

ในกรณีที่มี เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี เ้ กิดขึน้ อาจทําให้การ  
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวมฯ ไมป่ระสบความสาํเร็จ 

 ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใช้สิทธิของตนตามสญัญาการ
แต่งตัง้ผู้จดัการการจดัจําหน่าย (Underwriting Agreement) เพื่อยกเลิกภาระหน้าที่ทัง้หลาย
ของตนภายใต้สญัญาดงักลา่ว หรือ 

 การจําหน่ายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้นีไ้ม่เป็นไปตามข้อกําหนดการ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้กบัผู้ลงทุนต่างด้าว หรือการกระจายการถือหน่วยลงทุนโดยผู้ลงทนุราย
ย่อยตามหลกัเกณฑ์และระเบียบที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์ 

เมื่อมีกรณีดงักลา่วเกิดขึน้ บริษัทจัดการอาจไม่สามารถดําเนินการจดทะเบียนจัดตัง้กองทุนรวมฯ ได้ 

และต้องดําเนินการคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทุนทัง้จํานวน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินคา่จอง

ซือ้หน่วยลงทุน 

6.3.12 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวมฯ ตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการ

จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน ทัง้นี ้ตลาด

หลักทรัพย์มีสทิธิพิจารณาคําขอจดทะเบียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 วนัหลงัจากบริษัทจัดการยื่นคําขอ

จดทะเบียนที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แล้ว หลงัจากที่ตลาดหลักทรัพย์สัง่รับหน่วย

ลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หน่วยลงทุนจะเร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 

วันท าการ เว้นแต่ผู้จดัการตลาดหลักทรัพย์จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้เว้นแต่ และจนกว่าตลาด

หลักทรัพย์จะสัง่รับหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หน่วยลงทุนที่เสนอขายในครัง้นีจ้ะไม่

สามารถซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้และผู้ถอืหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยการทํา

รายการนอกตลาดหลักทรัพย์เทา่นัน้  
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6.3.13 ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับเงินปันผลที่ได้
จากกองทุนรวมฯ เม่ือได้มีการยืน่เสียภาษี เว้นแต่จะได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและ
ผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรฉบบัลงวนัท่ี 9 ตลุาคม พ.ศ. 2555 (ฉบบัท่ี 544) และ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวนัที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 กําหนดให้บริษัทจัดการ และกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐานจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขบางประการ อีกทัง้จะต้องแจ้งข้อมูล
สว่นบคุคลบางอยา่งตอ่กรมสรรพากรเพื่อให้บคุคลธรรมดาที่เป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดาสําหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทนุรวมโครงสร้างพื น้ฐานเป็นระยะเวลา 10 ปีภาษีนบัแต่ปี
ภาษีที่มีการจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว กองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการจะ
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้นเทา่ที่กองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการจะสามารถทําได้ อย่างไรก็
ตาม ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่เป็นบคุคลธรรมดาจะต้องให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัผู้ถือหน่วยลงทุนดงักลา่วเอง
เพื่อท่ีกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว  

โดยหากกองทุนรวมฯ หรือบริษัทจัดการไมส่ามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัที่ได้กลา่วมาข้างต้นหรือไม่
ได้รับข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัผู้ถือหน่วยลงทุนดงักลา่ว ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบคุคลธรรมดาอาจมีภาระ
ต้องเสียภาษีเงินได้จากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ และประโยชน์ทาง
ภาษีที่คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับจากการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบ ทัง้นี ้ในกรณีดงักลา่วหากผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
ไมไ่ด้ยื่นเสยีภาษีเงินได้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนรายนัน้อาจมีความรับผิดทัง้ทางแพง่และอาญา 

7. การบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ 

7.1 นโยบายการกู้ยมืเงนิ 

กองทุนรวมฯ ไม่มีนโยบายที่จะก่อหนีท้ัง้ในปัจจุบนัและอนาคต อย่างไรก็ตาม หากกองทุนรวมฯ ประสงค์จะ
พิจารณาทําการก่อหนีใ้นอนาคต บริษัทจัดการจะดําเนินการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและจะปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด 

7.2 นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลและการคืนเงนิลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

การจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกระทําได้เป็นครัง้คราวในรูปของเงินปันผลและ
เงินคืนเงินลงทุนจากการลดทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามที่กระทําได้ตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ 

7.2.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ในกรณีที่
กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสมเพียงพอ 
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(1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
อนุญาตเป็นครัง้คราว) ภายใน 90 วันนับแต่วันสิน้รอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล หรือวัน
สิน้รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ แล้วแต่กรณี เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่ทําให้ไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างการได้ โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน ก.ล.ต.  ทราบถึงเหตุจําเป็นดังกล่าว  ทัง้นี ้
ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ 

“ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถึงกําไรสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่ทําการปรับปรุงด้วย
รายการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การหักกําไรที่ยังไม่เกิดขึน้ (Unrealised Gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทุนรวมฯ 

(ข) การหกัด้วยรายการเงินสํารองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ตาม
แผนที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และหนังสือชีช้วน 
หรือทีบ่ริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า หรือตามที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีมติอนมุตัิ 

(ค) การหกัด้วยรายการเงินสาํรองที่กนัไว้เพื่อการจ่ายชําระหนีเ้งินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของ
กองทุนรวมฯ ตามนโยบายการกู้ ยืมเงินที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนในหัวข้อ 7.1  
“นโยบายการกู้ยืมเงิน” หรือทีบ่ริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า 
ทัง้นี ้กองทุนรวมฯ ไมม่ีนโยบายการกู้ยืมเงิน 

(ง) การหกัด้วยรายการเงินสํารองที่กันไว้เพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ชนิดที่ให้สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทน หรือการคืนเงินทุนในลําดับแรก  ทัง้นี ้
กองทุนรวมฯ ไมม่ีการแบง่แยกประเภทหน่วยลงทุน โดยผู้ถอืหน่วยลงทุนทกุรายมี
สทิธิได้รับหน่วยลงทุนเทา่กนัทกุราย 

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีคา่ใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตดัจ่ายหรือผลขาดทนุที่
ยงัไมเ่กิดขึน้ (Unrealised Loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะกนัสาํรองตามรายการตามข้อ (ข) (ค) 
และ (ง) ข้างต้นได้ในจํานวนไม่เกินกว่าผลลพัธ์ของจํานวนเงินที่มีภาระตามข้อ (ข) และ (ค) 
ข้างต้น ในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่ไมใ่ช่เงินสด 

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
จากกําไรสะสมได้ 
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(3) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะ
เป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วตาม (1) และ/หรือ จากกําไรสะสมตาม (2) ข้างต้น 

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือกําหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์ที่เก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลของกองทุน
รวมฯ ในอนาคต บริษัทจัดการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามนัน้ ในกรณีดงักลา่ว ถือว่าบริษัทจัดการดําเนินการ
โดยได้รับมติจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

7.2.2 เงื่อนไขของการจ่ายเงนิปันผล 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายตอ่หน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมลูค่าน้อย
กวา่หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้และให้ยกไปจ่ายเงิน
ปันผลพร้อมกนัในงวดถดัไป ตามเง่ือนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลที่ระบไุว้ 

7.2.3 วิธีการจ่ายเงนิปันผล 

(1) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสกุลบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 
วนันบัแตส่ิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่เก่ียวข้องหรือรอบการจ่ายเงินปันผลที่เก่ียวข้อง หรือในกรณีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผล
นัน้ โดยในกรณีทีบ่ริษัทจัดการไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนและส านักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และอตัรา
เงินปันผลที่จะจ่ายด้วยวิธีการดงันี ้

(ก) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

(ข) ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ทําการทกุแหง่ของบริษัทจัดการ 

(ค) ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ วนัปิดสมดุทะเบียน และผู้ดูแลผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์ 

เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนเทา่นัน้ท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล 

(3) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม ผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
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(4) ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไมใ่ช้สทิธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายคุวามใช้สทิธิเรียกร้อง
ตามที่กฎหมายกําหนด บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดงักล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในรูปของหน่วยลงทุนได้ 

7.2.4 ข้อจ ากัดสทิธิในการได้รับเงนิปันผลของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ภายใต้บงัคบัความในเร่ืองข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดหรือผู้ลงทุนต่างด้าวใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที่กําหนดในหวัข้อ 7.4.7  “ข้อจ ากดัการถือ
หน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แกบ่คุคล หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบคุคลนัน้ หรือ
ผู้ลงทุนต่างด้าวนัน้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าอตัราส่วนที่กําหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับ
ยกเว้นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนต่างด้าวซึ่งถือหน่วย
ลงทุนเกินกว่าอตัราที่กําหนดไว้ จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอตัราที่
กําหนดนัน้ ทัง้นี ้จะยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง
รับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว และในระหว่างที่บริษัทจัดการยงัมิได้ดําเนินการดงักลา่ว บริษัท
จัดการจะจัดทําบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมฯ โดยไม่
นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ จนกวา่จะมีการเลกิกองทุนรวมฯ 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกวา่อตัราที่กําหนดไว้ใน
หวัข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ” บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในสว่นของหน่วย
ลงทุนที่ถือไม่เกินกว่าอตัราที่กําหนดนัน้ให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทุน
ของแตล่ะราย  

โปรดพิจารณาข้อจํากัดเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้รับเงินปันผลตามที่ได้กําหนดไว้ใน
หวัข้อ 7.4.8 “ผลของกรณีอตัราการถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามที่ก าหนด (2) ผลกระทบต่อผูถื้อหน่วย
ลงทนุ” ในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนในจํานวนที่เกินกวา่อตัราที่กําหนดไว้ 

สําหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่
กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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7.2.5 การคืนเงนิลงทุน 

ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะมีสทิธิได้รับเงินจากการลดทนุเป็นการเพิ่มเติมจากเงินปันผลที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะมี
สิทธิได้รับตามอตัราส่วนการถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินเกินกว่าที่
กองทุนรวมฯ มีความจําเป็นต้องใช้และกองทุนรวมฯ ลดทนุจดทะเบียน 

ทัง้นี ้ในการลดทนุจดทะเบียนเพื่อคืนเงินลงทนุดงักลา่ว บริษัทจัดการต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกบั
การลดทนุจดทะเบียนในหวัข้อ 7.6 “การลดเงินทนุจดทะเบียน”  

7.3 การออกหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

7.3.1 การออกหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ จะอยู่ในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจร้องขอให้
นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซึ่ง
นายทะเบียน  และ/หรือ บริษัทจัดการกําหนด ทัง้นี  ้ในกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ร้องขอดังกล่าว 
นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการต้องจัดการให้มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบนั และมี
ข้อมลูที่จําเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนใช้เป็นหลกัฐานแสดงสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจัดการและบคุคลอื่นได้ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกรายชื่อผู้ จองซือ้แต่ละรายที่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามข้อมลูที่ผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบจอง
ซือ้หน่วยลงทุนเมื่อผู้จองซือ้ได้ชําระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว 

นายทะเบียนจะดําเนินการฝากหน่วยลงทุนไว้ในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ (ซึ่งได้เปิดไว้ก่อน
แล้วกับนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์) หรือบัญชีทรัพย์สินของผู้ จองซือ้ (ซึ่งเปิดไว้ก่อนแล้วกับผู้ รับฝาก
ทรัพย์สนิ (custodian)) หรือฝากไว้กบันายทะเบียน (โดยฝากไว้กบัศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ตามที่ระบุ
ไว้ในใบจองซือ้หน่วยลงทุน 

7.3.2 ข้อก าหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

เมื่อมีการจัดตัง้กองทุนรวมฯ (กล่าวคือ วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ ) บริษัทจัดการจะต้องยื่น
คําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ ขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วัน
นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ ดังกล่าว เมื่อได้จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ผู้ ลงทุนอาจซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตาม
หลกัเกณฑ์ ข้อบงัคบั และวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด เช่นเดียวกับกรณีการเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวมฯ ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องยื่นคําขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนที่ขายได้เพิ่มเติมเพื่อ



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนท่ี 1 ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หน้าท่ี 168 

การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน
ท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ  

หน่วยลงทุนที่จะขอจดทะเบียนตอ่ตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1) ชําระเต็มมลูคา่แล้วทัง้หมด 

(2) ระบช่ืุอผู้ ถือ 

(3) ไม่มีข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน ยกเว้นข้อจํากัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทัง้นี ้ต้องระบุ
ข้อจํากดันัน้ไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

(4) เป็นกองทนุรวมที่ได้รับอนมุตัิโครงการจัดการกองทุนรวมฯ จากส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว 

(5) มีผู้จดัการกองทุนรวมฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(6) มีการกระจายการถือหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยไม่น้อยกว่า 500 ราย โดย 
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยดังกล่าวต้องถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่จดทะเบียนกบัตลาดหลักทรัพย์ 

“ผู้ถอืหน่วยลงทุนรายย่อย” ในข้อนีห้มายถึงผู้ถอืหน่วยลงทุนซึง่มิใช่บคุคลตอ่ไปนี ้

(ก) กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกนบัต่อจากผู้จดัการลง
มา ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายที่ 4 ทุกรายของ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทุนรวมฯ เข้าลงทนุ รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องและบคุคลที่
มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบั
บคุคลดงักลา่วข้างต้น ซึง่ได้แก่ บิดา มารดา คูส่มรส บตุร หรือญาติสนิทอื่น 

(ข) บริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุนรวมฯ นิติบุคคลผู้ โอนที่ตามพฤติการณ์สามารถ
ควบคุมผู้ ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการดําเนินงานของ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานให้ปฏิบัติตามคําสัง่ของตนในการกําหนดนโยบาย การ
จดัการ หรือการดําเนินงานของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่รวมถึงบคุคลตามข้อ (ก) 

(ค) ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของเงินทนุจดทะเบียนยกเว้นผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้เป็นบริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกนัภยั กองทนุ
รวม กองทุนสํารองเลีย้งชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญ หรือ
โครงการลงทนุท่ีได้รับอนมุตัิตามกฎหมาย 
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(ง) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย 
การจัดการ หรือการดําเนินงานของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนรวมฯ เข้า
ลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็น ผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือได้รับมอบอํานาจตามสญัญาหรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ
บคุคลที่เข้าลกัษณะข้อใดข้อหนึง่ดงันี ้

 บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหนา่ยแล้วทัง้หมดของกองทุนรวมฯ 

 บคุคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ
ของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทุนรวมฯ เข้าลงทนุได้ 

 บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนด
นโยบาย ผู้บริหารจดัการหรือการดําเนินงานของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
ทีก่องทุนรวมฯ เข้าลงทนุ ให้ปฏิบตัิตามคําสัง่ของตนในการกําหนดนโยบาย
การจดัการหรือการดําเนินงานของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทุนรวมฯ 
เข้าลงทนุ หรือ 

 บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่
กองทุนรวมฯ  เข้าลงทุน หรือมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทนุเยี่ยงผู้บริหาร รวมทัง้
บคุคลที่มีตําแหน่งซึ่งมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกบับคุคลดงักลา่วของกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทุนรวมฯ เข้าลงทนุ 

บริษัทจัดการมีแผนที่จะยื่นคําขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทนัทีหลงัจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ  อนึ่ง แม้ว่าบริษัทจัดการคาด
วา่จะได้รับอนุมตัิจากตลาดหลักทรัพย์ในการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในระยะเวลาไม่นานหลงัจากมีการชําระค่าหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว แตต่ลาดหลักทรัพย์มีสทิธิพิจารณาคําขอจดทะเบียนให้เสร็จภายใน 7 วนันบัแต่
วนัท่ีตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลกัฐานท่ีถกูต้องครบถ้วนจากบริษัทจัดการแล้ว หลงัจาก
นัน้ หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้วสามารถเร่ิมทําการซือ้ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันท าการนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์สัง่รับหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน 

ดงันัน้ จนกว่าจะได้รับอนมุตัิจากตลาดหลักทรัพย์รับหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
หน่วยลงทุนที่จําหนา่ยแล้วจะยงัไมส่ามารถซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซือ้
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และผู้ขายอาจตกลงซือ้ขายหน่วยลงทุนนอกตลาดได้ ทัง้นี ้บนสมมตุิฐานว่าหน่วยลงทุนจะ
ได้รับอนมุตัิจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  หน่วยลงทุนที่จําหนา่ย
ในการเสนอขายจะทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ โดยการโอนหน่วยลงทุนจะต้อง
กระทําตามข้อกําหนดในหวัข้อ 7.4.5 “วิธีการโอนหน่วยลงทนุ” 

7.4 การเสนอขาย การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน 

7.4.1 ประเภทและคุณสมบตัิของผู้ลงทุน 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ จะมีเพียงชนิดเดียว ซึ่งจะเสนอขายหน่วยลงทุนทัง้หมดต่อผู้ลงทนุเป็น
การทัว่ไปไมว่า่จะเป็นผู้จองซือ้ทั่วไป หรือผู้จองซือ้พิเศษ 

หมายเหต:ุ 

ผู้จองซือ้ทั่ วไป หมายถึง ผู้ลงทุนที่จองซือ้หน่วยลงทุนที่ไม่ใช่ผู้จองซือ้พิเศษ หรือผู้จองซือ้พิเศษที่
ไมไ่ด้รับการจดัสรรแบบผู้จองซือ้พิเศษ 

ผู้จองซือ้พิเศษ หมายถึง ผู้ ลงทุนที่มีลักษณะดังต่อไปนี ้และ/หรือ ลักษณะอื่นใดตามที่จะได้มีการ
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโดย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
แล้วแตก่รณี 

(1) ผู้ลงทนุสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 9/2555 เร่ือง การกําหนดบทนิยามผู้
ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่ ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บางประเภท ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ข) ธนาคารพาณิชย์ 

(ค) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(ง) บริษัทเงินทนุ 

(จ) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(ฉ) บริษัทหลกัทรัพย์ 

(ช) บริษัทประกนัวินาศภยั 

(ซ) บริษัทประกนัชีวิต 

(ฌ) กองทนุรวม 

(ญ) กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

(ฎ) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(ฏ) กองทนุประกนัสงัคม 

(ฐ) กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(ฑ) กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
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(ฒ) ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(ณ) ผู้ประกอบธุรกิจการซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซือ้ขายสินค้าเกษตร
ลว่งหน้า 

(ด) สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

(ต) ตลาดหลักทรัพย์ 

(ถ) นิติบคุคลประเภทบริษัท 

(2) กองทนุสว่นบคุคลซึง่บริษัทหลกัทรัพย์รับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุตาม (1) หรือ (3) ถึง (10) 

(3) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(4) สภากาชาดไทย หรือมลูนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ 

(5) สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือชมุนมุสหกรณ์ 

(6) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(7) โครงการจดัการลงทนุ (Collective Investment Scheme) ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
และเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ผู้ลงทนุตอ่ไปนี ้

(8) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเดียวกนักบัผู้ลงทนุดังตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ลงทนุสถาบนัตาม (1) แต่ไม่รวมถึงบริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กองทนุรวม 
ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
และผู้ประกอบธุรกิจการซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซือ้ขายสินค้าเกษตร
ลว่งหน้า 

(ข) ผู้ลงทนุตาม (3) 

(ค) กองทนุสว่นบคุคลที่เป็นการรับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุตาม (ก) หรือ (ข) 

(9) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (8) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสยีงทัง้หมด 

(10) ผู้ลงทนุอื่นใดตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

  



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนท่ี 1 ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หน้าท่ี 172 

7.4.2 การเสนอขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะต้องเร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีได้รับอนมุตัิจากส านักงาน ก.ล.ต. 
ให้จดัตัง้กองทุนรวมฯ มิเช่นนัน้การอนมุตัิให้จดัตัง้กองทุนรวมฯ เป็นอนัสิน้สดุลง 

บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะดําเนินการเสนอขายครั้งแรกตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ระบไุว้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต.  และ /หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มี
อํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ /หรือ ผ่อนผนั
เป็นอย่างอื่น และ/หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเห็นว่าการ
เสนอขายครัง้แรกอาจมีปัญหา อุปสรรค หรือข้อจํากัดในการดําเนินการ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการ
และผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเห็นสมควร บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดการจองซือ้และการจดัสรรหน่วยลงทุน รวมถึง
สดัสว่นหรือจํานวนการจดัสรรตามที่ระบไุว้ในเอกสารฉบบันีต้ามความเหมาะสม ทัง้นี ้เพื่อให้การเสนอ
ขายครัง้แรกประสบความสาํเร็จสงูสดุ 

สาํหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้อื่นๆ ของกองทุนรวมฯ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะต้องทําการเสนอ
ขาย ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และวิธีการเสนอขายที่บริษัทจัดการ
จะได้กําหนดสาํหรับการเสนอขายครัง้นัน้ๆ 

ตารางเวลาที่คาดหมายเกี่ยวกับการเสนอขายครัง้แรก 

ระยะเวลาขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้
หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซือ้ทั่วไป 

 ภายในวนัท่ี 18 มิถนุายน 2558 ระหวา่ง
เวลาทําการของ ผู้ประกันการจัด
จ า ห น่ า ย ห น่ ว ย ล ง ทุ น  ห รื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 
จนถึง เวลา 15.30 น. ของวันที่  26 
มิถนุายน 2558 

ระยะเวลาขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้
หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซือ้พิเศษ 

 ภาย ในวันที่  1 8  มิ ถุน ายน  2 558  
ระหว่างเวลาทําการของผู้ประกันการ
จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 
15.30 น. ของวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2558  

ระยะเวลาจองซือ้สาํหรับผู้จองซือ้ทั่วไป  ตัง้แต่วันที่ 22 ถึง 26 มิถุนายน 2558  
ระหวา่งเวลาทําการ  ของผู้ประกันการ
จั ด จ า ห น่ า ยห น่ ว ยล ง ทุ น  ห รื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 
จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่   26 
มิถนุายน 2558  
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ระยะเวลาจองซือ้สําหรับ ผู้จองซือ้พิเศษ และ 
กฟผ. 

 ตัง้แต่วันที่ 29 ถึง 30 มิถุนายน 2558 
ระหว่างเวลาทําการของผู้ประกันการ
จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 
15.30 น. ของวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2558    

ระยะเวลาการรับใบจองซือ้หน่วยลงทุนและ
เอกสารประกอบการจองซือ้ ส าหรับผู้จองซือ้
ทั่วไปของพนกังาน กฟผ. และพนกังาน กฟผ. ที่
เก ษียนอายุ  ณ สถานที่ ที่ ผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนจะมาอํานวยความสะดวก 

 ตัง้แต่วันที่ 22 ถึง 24 มิถุนายน 2558 
ระหวา่งเวลา 8:30 น. ถึง 15.30 น. 

   

วนัประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนสําหรับผู้
จองซือ้ทั่วไป 

 ภายในวนัที่ 2 กรกฎาคม 2558 จนถึง
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 

วนัท่ีคาดวา่หน่วยลงทุนจะเข้าจดทะเบียนซือ้ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ 

 วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2558 

วนัและเวลาที่แสดงข้างต้นเป็นเพียงกําหนดเวลาที่บริษัทจัดการคาดหมายว่าจะเกิดขึน้เท่านัน้ จึงอาจมี
การเปลีย่นแปลงได้ 

(1) วิธีการขอรับหนังสือชีช้วน ใบจองซือ้หน่วยลงทุน 

สาํหรับผู้จองซือ้ทั่วไป 

ผู้จองซือ้ทั่วไปสามารถติดตอ่ขอรับหนังสือชีช้วน และใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้จอง
ซือ้ทั่วไป  ได้ทีผู้่ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 
ตามรายช่ือที่ระบไุว้ในหนังสอืชีช้วน ภายในวนัท่ี 18 มิถนุายน 2558 ระหวา่งเวลาทําการ จนถึง
เวลา 15.30 น. ของวนัที่ 26 มิถุนายน 2558 นอกจากนัน้ ผู้จองซือ้ทั่วไปสามารถดาวน์โหลด 
(Download) หนังสือชีช้วน ได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนรวมฯ ที่ www.egatif.com เว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ที่ www.ktam.co.th ตัง้แต่วนัที่ 5 มิถนุายน 2558 (แต่ไม่รวมถึงแบบตรวจสอบ
ความมีตวัตนของลกูค้า (KYC) และแบบประเมินระดบัความเสี่ยงของผู้ลงทนุ (Risk Profile) ซึ่ง
สามารถขอรับได้จากผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน) 

http://www.egatif.com/
http://www.ktam.co.th/
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สาํหรับผู้จองซือ้ประเภทผู้จองซือ้พิเศษ และ กฟผ. 

ผู้จองซือ้ประเภทผู้จองซือ้พิเศษ และ กฟผ. สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้วน และใบจอง
ซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซือ้พิเศษ ได้ที่สํานกังานใหญ่ของผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน ตัง้แต่วนัที่ 18 ถึง 30 มิถนุายน 2558 ระหว่างเวลาทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.
ของวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2558  

(2) วันเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

สาํหรับผู้จองซือ้ทั่วไป 

ตัง้แต่วนัที่  22 ถึง 26 มิถนุายน 2558 ระหว่างเวลาทําการ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัที่ 26 
มิถุนายน 2558 ของสํานักงานและสาขาของผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

สาํหรับผู้จองซือ้ประเภทผู้จองซือ้พิเศษ และ กฟผ. 

ตัง้แต่วันที่ 29 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลาทําการ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัที่ 2 
กรกฎาคม 2558 ตามที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะกําหนดตอ่ไป 

(3) การก าหนดจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายสุดท้าย 

สําหรับจํานวนหน่วยลงทนุที่ออกและเสนอขายสดุท้าย บริษัทจัดการ และผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน จะกําหนดโดยวิธีการทํา Bookbuilding ซึ่งเป็นวิธีการสํารวจปริมาณ
ความต้องการซือ้หน่วยลงทุนของนกัลงทนุสถาบนัในแต่ละระดบัราคาของช่วงจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ออกและเสนอขายเบือ้งต้น โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งจํานวนหน่วย
ลงทุนที่ประสงค์จะจองซือ้มายัง ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีออกและเสนอขายสดุท้ายจะเป็นจํานวนหน่วยลงทนุที่มีนกัลงทนุเสนอความต้องการซือ้
เข้ามา และทําให้บริษัทจัดการได้รับเงินตามจํานวนที่กําหนดว่าต้องใช้ในการลงทนุในสิทธิใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย ทัง้นี ้จํานวนหนว่ยลงทนุที่ออกและเสนอขายสดุท้ายจะเป็นจํานวน
หน่วยลงทุนที่อยู่ในช่วงจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเบือ้งต้นที่ใช้ในการทํา 
Bookbuilding คือ2,085,500,000 หน่วย (“ช่วงจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขาย
เบือ้งต้น”) 

                                                   
 กฟผ. ในฐานะกลุ่มบุคคลเดียวกันกบัผู้ ท่ีจะจําหน่ายทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานให้แก่กองทุนรวมฯ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย์
อนญุาต หรือจะอนญุาต 
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บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศจํานวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายสุดท้ายโดยเร็ว
ภายหลงัการกําหนดจํานวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายสดุท้ายแล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะ
สามารถดําเนินการประกาศจํานวนหนว่ยลงทนุท่ีออกและเสนอขายสดุท้ายดงักลา่วภายในวนัที่ 
2 กรกฎาคม 2558 ผา่นสือ่สิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ (เท่าที่จะสามารถดําเนินการได้) สํานกังานของ
บริษัทจัดการ รวมทัง้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktam.co.th และเว็บไซต์ www.egatif.com และ
บริษัทจัดการร่วมกบัผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนจะดําเนินการประกาศผลการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ผา่นเว็บไซต์ดงันี ้

 เว็บไซต์ 

บริษัทจัดการ www.ktam.co.th 

ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน www.scb.co.th 

ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมฯ 

www.scbs.com 

www.egatif.com 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถกําหนดจํานวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายสดุท้ายได้ 
หรือในกรณีที่สามารถกําหนดจํานวนหน่วยลงทนุที่ออกและเสนอขายสดุท้ายได้แต่ในขณะที่ยงั
มิได้มีการจดทะเบียนกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการ หรือ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน ใช้สิทธิยกเลิกการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนหรือไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและ
เง่ือนไขใดๆ ตามที่ระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย 
(Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) กรณีที่ กฟผ. ไม่ใช้สิทธิจองซือ้
หน่วยลงทุนในจํานวนตามสดัสว่นการจดัสรรหน่วยลงทุนที่ได้ระบไุว้ในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอ
ขายหน่วยลงทุน – 5.  สดัส่วนการจดัสรรหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการ ผู้ประกันการจัด

จ าหน่ายหน่วยลงทุน อาจจะดําเนินการยกเลิกการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมฯ และ/หรือ
ยตุิการเสนอขายครัง้แรก ในกรณีดงักลา่ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนดําเนินการการคืนเงินค่าจองซือ้
ให้แก่ผู้จองซือ้ทกุราย ตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ – (9) การคืนเงิน
ค่าจองซ้ือหน่วยลงทนุ” 

(4) ราคาจองซือ้หน่วยลงทุน 

สาํหรับผู้จองซือ้ทั่วไป 

ผู้จองซือ้ทั่วไปทกุรายที่ประสงค์จะจองซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทุน
ที่ราคา 10.00 บาทตอ่หนว่ย (“ราคาจองซือ้หน่วยลงทุน”)  
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สาํหรับผู้จองซือ้ประเภทผู้จองซือ้พิเศษ และ กฟผ. 

ผู้จองซือ้ประเภทผู้จองซือ้พิเศษ และ กฟผ. จะต้องชําระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนที่ราคา
10.00 บาทตอ่หนว่ย 

(5) สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน 

การเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรกเป็นการเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุใน
ประเทศผ่านผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
ตามรายช่ือที่ระบไุว้ในหวัข้อ 7.7.7 “บคุคลอื่นที่เกี่ยวข้อง – (1) ผูป้ระกนัการจดัจ าหน่ายหน่วย
ลงทนุ”และในหวัข้อ 7.7.7 “บคุคลอื่นที่เกี่ยวข้อง – (2) ผูส้นบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ”  โดย
บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซือ้ตามสัดส่วน
เบือ้งต้นดงัตอ่ไปนี ้

- เสนอขายตอ่ กฟผ. ในฐานะกลุ่มบุคคลเดียวกันกบัผู้ที่
จะจําหนา่ยทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานให้แกก่องทุน
รวมฯ ซึง่คิดเป็นจํานวนร้อยละ 25 ของหน่วยลงทุน
ทัง้หมดที่ออกเสนอขายในการเสนอขายครัง้แรก 

521,375,000 หนว่ย 

- เสนอขายตอ่ผู้จองซือ้ทั่วไปและผู้จองซือ้พิเศษ 1,564,125,000 หนว่ย 

ทัง้นี ้สดัสว่นการจดัสรรหน่วยลงทุนข้างต้นเป็นสดัสว่นเบือ้งต้น บริษัทจัดการ ผู้ประกันการ
จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายตอ่ผู้
ลงทนุแต่ละประเภทตามที่ระบไุว้ข้างต้น รวมทัง้อาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสดัสว่นการเสนอขาย
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทนุแต่ละประเภท (Claw Back / Claw Forward) ได้ หรือเปลี่ยนแปลง
วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนตามที่กําหนดไว้ในเอกสารฉบบันีต้ามความเหมาะสม โดยพิจารณา
จากปัจจยัตา่งๆ เช่น ปริมาณความต้องซือ้หน่วยลงทุนของนกัลงทนุแต่ละประเภท เพื่อให้การ
เสนอขายครัง้แรกประสบความสาํเร็จ ทัง้นี ้ตราบเทา่ที่ไมข่ดัตอ่กฎหมายหลักทรัพย์  

ทัง้นี ้การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนดงักล่าวข้างต้นจะอยู่ภายใต้ข้อจํากัดการจัดสรร
ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 7.4.3 “การจดัสรรหน่วยลงทนุ – (2) ข้อจ ากดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ” 

(6) วิธีการจองซือ้หน่วยลงทุน 

สาํหรับผู้จองซือ้ทั่วไป  

(ก) ผู้จองซือ้แตล่ะรายสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนได้ที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนได้ตามวนัเวลาที่ระบไุว้ในหวัข้อ 7.4.2 
“การเสนอขายหน่วยลงทนุ – (2) วนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุ” โดยจะต้อง
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จองซือ้หน่วยลงทุนเป็นจํานวนขัน้ตํ่า 5,000 หน่วย และเพิ่มเป็นจํานวนทวีคูณของ 
1,000 หน่วย โดยไม่จํากดัจํานวนหน่วยลงทุนที่จะจองซือ้ต่อ 1 ใบจองซือ้หน่วย
ลงทุนส าหรับผู้จองซือ้ทั่วไป ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ 1 รายทําการจองซือ้มากกว่า 1 ใบ
จองซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะนําจํานวนหน่วยลงทุนที่จองซือ้
ตามใบจองซือ้หน่วยลงทุนทกุใบมารวมกนัและทําการจดัสรร รวมถึงไมส่ามารถใช้ช่ือ
ร่วมในการจองซือ้หน่วยลงทุนได้ 

(ข) ผู้จองซือ้จะต้องชําระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนครัง้เดียวจนเต็มตามจํานวนที่จองซือ้
ให้แก่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
โดยจะต้องชําระที่ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย และจะหกักลบลบหนีก้บัผู้ประกันการ
จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนไมไ่ด้ พร้อมทัง้กรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซือ้ทั่ วไปให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและชดัเจน 

(ค) ผู้ จองซื อ้จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า 
(KYC/CDD) และได้รับการประเมินระดบัความเสี่ยงของผู้ลงทนุ (Risk Profile) ตาม
วิธีการที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนแตล่ะรายที่ผู้จองซือ้ทําการจองซือ้ 

(ง) เนื่องจากจะมีการนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ดงันัน้ ผู้จองซือ้จะต้องระบุในใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซือ้
ทั่วไป แจ้งความประสงค์ว่าจะให้นําหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากการจองซือ้
หน่วยลงทุนฝากไว้ ณ ท่ีใด โดยผู้จองซือ้สามารถเลอืกที่จะ:  

- ฝากไว้ที่บริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ที่ตนมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือที่
ผู้ รับฝากทรัพย์สินที่ตนมีบญัชีทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทจัดการจะดําเนินการนํา
หน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบญัชีทรัพย์สินของ
ผู้จองซือ้นัน้ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซือ้
ทั่วไป (เข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้มีกบับริษัทหลกัทรัพย์ หรือผู้ รับ
ฝากทรัพย์สนิ) หรือ 

- ฝากไว้กับนายทะเบียน ซึ่งบริษัทจัดการจะดําเนินการนําหน่วยลงทุนที่
ได้รับการจดัสรรเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากัด เพื่อผู้จองซือ้ (เข้าบัญชี 600) โดยผู้ จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชี 600 ผู้ จองซือ้ดังกล่าวจะต้องกรอก
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) หากผู้จองซือ้ดงักลา่วไม่กรอกแบบสอบถาม
สาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการออกใบ
หน่วยลงทุนในนามของผู้จองซือ้รายดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ จองซือ้ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามช่ือและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หน่วยลงทุน
ส าหรับผู้จองซือ้ทั่วไป หรือ  

- ออกใบหน่วยลงทุนในช่ือของผู้จองซือ้ และจดัสง่ให้ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามช่ือและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้
จองซือ้ทั่ วไป โดยผู้ จองซือ้ยินดีมอบหมายให้บริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนดําเนินการใดๆ เพื่อจดัการทําใบหน่วยลงทุนและสง่มอบใบหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วันท าการ นบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน  

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องระบุในใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซือ้ทั่ วไปอย่าง
ชัดเจน กรณีที่ผู้ จองซือ้ระบุไม่สมัพันธ์กันหรือไม่ชัดเจน หรือไม่ได้ระบุรหัสสมาชิก
บริษัทหลกัทรัพย์ ช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหมายเลขบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อย่างใด
อยา่งหนึง่ บริษัทจัดการ/บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ขอสงวน
สิทธิที่จะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนในนามผู้จองซือ้รายดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้
จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามช่ือและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หน่วยลงทุน
ส าหรับผู้จองซือ้ทั่วไป 
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สาํหรับพนกังาน กฟผ. และ พนกังาน กฟผ. ที่เกษียนอาย ุ

ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน จะอํานวยความสะดวกให้แก่พนกังาน กฟผ. และ
พนกังาน กฟผ. ที่เกษียนอายุ โดยจะรับใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซือ้ทั่ วไปและ
เอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทุนจากพนักงาน กฟผ. และพนักงาน กฟผ. ที่
เกษียนอาย ุตามสถานท่ีดงันี ้

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เลขที่ 53 หมู่  2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตําบลบาง
กรวย อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ  

2. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เลขที่ 112 ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบลบางโปรง อําเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

3. โรงไฟฟ้าบางประกง เลขที่ 4 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะ
กง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4. โรงไฟฟ้าแมเ่มาะ เลขที่ 800 หมูท่ี่ 6 ตําบลแมเ่มาะ อําเภอแมเ่มาะ จงัหวดัลาํปาง 

ทัง้นี ้ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะรับใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซือ้
ทั่วไปและเอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทุน (ตามที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนจะกําหนดหรือแจ้งให้ทราบ) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน ภายในวนัเวลาตามที่ระบไุว้ใน
หวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ – (2) วนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุ” โดยรับ
ชําระคา่จองซือ้เป็นเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค เทา่นัน้ 

อย่างไรก็ตาม พนกังาน กฟผ. และพนกังาน กฟผ. ที่เกษียนอายุ ถือเป็นผู้จองซือ้ทั่วไป โดย
ต้องยื่นใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซือ้ทั่ วไปพร้อมด้วยเอกสารประกอบการจอง
ซือ้หน่วยลงทุน และจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเหมือนผู้จองซือ้ทั่ วไป ทัง้นี ้พนกังาน 
กฟผ. และพนกังาน กฟผ. ที่เกษียนอาย ุที่ไมป่ระสงค์ยื่นใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้จอง
ซือ้ทั่วไปพร้อมด้วยเอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทุนตามสถานท่ีที่ผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนอํานวยความสะดวกให้นัน้ พนกังาน กฟผ. และพนักงาน กฟผ. ที่
เกษียนอาย ุสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนได้ที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนได้ตามวนัเวลาที่ระบไุว้ในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วย
ลงทนุ – (2) วนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน” โดยมีรายละเอียดแบบเดียวกบัผู้จองซือ้
ทั่วไป 

สาํหรับผู้จองซือ้ประเภทผู้จองซือ้พิเศษ 

ในการจองซือ้หน่วยลงทุนของผู้จองซือ้พิเศษ ให้ผู้จองซือ้พิเศษจองซือ้หน่วยลงทุนผ่าน
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยต้องนําส่งใบจองซือ้หน่วยลงทนุสําหรับผู้จองซือ้
พิเศษที่ผู้จองซือ้พิเศษได้ลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซือ้หน่วยลงทุน และ



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนท่ี 1 ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หน้าท่ี 180 

เอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทุน (ตามที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะ
กําหนดหรือแจ้งให้ทราบ) ให้แก่ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ โดยผู้จองซือ้พิเศษจะต้องชําระเงินคา่จองซือ้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะได้มีการกําหนดตอ่ไป 

สาํหรับ กฟผ. 

ในการจองซือ้หน่วยลงทุนของ กฟผ. ให้ กฟผ. จองซือ้หน่วยลงทุนผ่านผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยต้องนําสง่ใบจองซือ้หนว่ยลงทนุสาํหรับผู้จองซือ้พิเศษที่ กฟผ. ได้ลง
ลายมือช่ือเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซือ้หน่วยลงทุน และเอกสารประกอบการจองซือ้
หน่วยลงทุน (ตามที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนกําหนด หรือแจ้งให้ทราบ) ให้แก่
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ โดย กฟผ. จะต้อง
ชําระเงินคา่จองซือ้ ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะได้มี
การกําหนดตอ่ไป 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนของสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้
หน่วยลงทุนของผู้จองซือ้หน่วยลงทุนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ ผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจองซือ้หน่วยลงทุนดงักลา่วมีผลกระทบใน
อนาคตตอ่การลงทนุของกองทุนรวมฯ  หรือตอ่ผู้ถอืหน่วยลงทุน หรือตอ่ช่ือเสยีง หรือตอ่ความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ และ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า 

(7) การรับช าระและการเก็บรักษาเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

ในการชําระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทุน ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าจองซือ้หน่วย
ลงทุนเต็มตามจํานวนเงินที่จองซือ้ในวนัที่จองซือ้  โดยจะหกักลบลบหนีก้ับ ผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนไมไ่ด้  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทุน
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

สาํหรับผู้จองซือ้ทั่วไป 

(ก) ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนในราคาจองซือ้
หน่วยลงทุน ตามจํานวนหน่วยที่จองซือ้ในวันที่จองซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค 
ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค เงินโอนจากบญัชีเงินฝากธนาคาร หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคาร 
(รับเฉพาะเงินโอนหรือคําสัง่หกับญัชีจากบญัชีที่เปิดกบัผู้ประกนัการจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทุนเท่านัน้) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
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ลงทุนเห็นชอบ โดยสามารถทําการจองซือ้หน่วยลงทุนและชําระเงินค่าจองซือ้หน่วย
ลงทุนได้ที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน (ตามแต่กรณี) และกรณีการชําระค่าจองซือ้ด้วยเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค ผู้
จองซือ้จะต้องลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 25 มิถนุายน 2558 และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย เพื่อ
เข้าบญัชีที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือบญัชีที่ผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนจะได้แจ้งตอ่ไป  

วนัและช่วงเวลาสาํหรับการรับชําระราคาจองซือ้หน่วยลงทุนในแตล่ะประเภท 

- กรณีจองซือ้ระหวา่งวนัท่ี 22 ถึงวนัท่ี 26 มิถนุายน 2558 ระหว่างเวลาทําการของ
สาํนกังานของผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน   หรือวนัที่ 26 มิถุนายน 2558 ภายในเวลา 15:30 น.ผู้จองซือ้
สามารถชําระค่าจองซือ้หน่วยลงทุนด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค เงิน
โอนจากบญัชีเงินฝากธนาคาร หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคาร (รับเฉพาะเงินโอนหรือ
คําสัง่หกับญัชีจากบัญชีที่เปิดกับผู้ประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเท่านัน้) 
หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน
เห็นชอบ 

- กรณีจองซือ้หลงัเวลา 13.00 น. ของวนัที่ 25 มิถนุายน 2558 ผ่านผู้ประกันการ
จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  ผู้ จองซือ้
จะต้องชําระค่าจองซือ้หน่วยลงทุนได้เฉพาะเงินสด หรือเงินโอนจากบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคาร (รับเฉพาะเงินโอนหรือคําสัง่หกับญัชีจาก
บญัชีที่เปิดกบัผู้ประกนัการจดัจําหนา่ยหน่วยลงทนุเทา่นัน้)  

ทัง้นี ้การชําระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คให้ระบุช่ือ ที่อยู่และ
หมายเลขโทรศพัท์ของผู้จองซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็ค เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
และเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกําหนด อาจมีความแตกต่างกันบ้าง 
ขอให้ผู้จองซือ้ทั่ วไปปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแตล่ะรายจะกําหนด 

ผู้จองซือ้ต้องยื่นใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซือ้ทั่วไปที่กรอกครบถ้วน และ
เอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทุน พร้อมกบัเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค หรือ
หลกัฐานใบนําฝากเงิน ณ สถานที่ของ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนภายในวนัเวลาตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 7.4.2 “การ
เสนอขายหน่วยลงทนุ – (2) วนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุ” 
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 (ข) หลงัจากที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน ได้รับใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซือ้ทั่ วไปพร้อมทัง้เงินค่าจองซือ้
หน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทุนจากผู้จองซือ้ครบถ้วน
ตามที่ได้กําหนดไว้ในส่วนนีแ้ล้ว ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะออกสําเนาใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้
จองซือ้ทั่วไปให้แก่ผู้จองซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน 

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์
เช็ค  ซึง่ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่จองซือ้ ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม ผู้ประกัน
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะถือว่าผู้จอง
ซือ้หน่วยลงทุนทําการจองซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้  

ในกรณีที่วันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ/หรือ เวลาเรียกเก็บเงิน
ตามเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค ของสํานักงานของ ผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายของวนัที่ 26 มิถนุายน 
2558 ไปแล้ว ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการขายหน่วยลงทุนของผู้จองซือ้
หน่วยลงทุนรายนัน้ 

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของ
ผู้จองซือ้ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการขายหน่วยลงทุนของผู้จองซือ้หน่วย
ลงทุนรายนัน้  

(ง) ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนที่ได้ทําการจองซือ้หน่วยลงทุน และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทุนเต็มตามจํานวน แล้ว จะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงิน
ค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนมุตัิจากบริษัทจัดการ ผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) เป็น
กรณีพิเศษ 

(จ) ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะนํา
เงินที่ได้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที่ ผู้ประกันการ
จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายที่เปิดไว้
เพื่อการรับชําระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทุนโดยเฉพาะ ทัง้นี ้จะต้องแยกเงินท่ีได้รับจาก
การจองซือ้หน่วยลงทุนออกจากทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อสง่มอบให้แก่บริษัทจัดการต่อไป
เทา่นัน้ และจะหกักลบลบหนีห้รือนําไปใช้ในการอื่นใดมิได้ 
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สาํหรับผู้จองซือ้ทั่วไปที่เป็นพนกังาน กฟผ. และ พนกังาน กฟผ. ที่เกษียนอาย ุ

ทีม่ีความประสงค์ที่จะนําสง่ใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซือ้ทั่วไปพร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ณ สถานที่ที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนกําหนดเพื่ออํานวย
ความสะดวกให้แกพ่นกังาน กฟผ. และ พนกังาน กฟผ. ที่เกษียนอายโุดยผู้จองซือ้หน่วยลงทุน
จะต้องชําระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนในราคาจองซือ้หน่วยลงทุน และชําระเป็นเช็ค 
ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค เทา่นัน้ ตามจํานวนหนว่ยที่จองซือ้ในวนัท่ีจองซือ้ ตัง้แตว่นัท่ี 22 ถึง 24 
มิถุนายน 2558 ตัง้แต่เวลา 8:30 น. ถึง 15:30 น. โดยสามารถส่งเอกสารใบจองซือ้หน่วย
ลงทุนส าหรับผู้จองซือ้ทั่วไปพร้อมกบัเอกสารประกอบการจองซือ้และชําระเงินค่าจองซือ้
หน่วยลงทุนได้ที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ณ สถานที่ที่ผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนอํานวยความสะดวกในการรับเอกสารใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้
จองซือ้ทั่วไปและเอกสารประกอบการจองซือ้ให้แก่พนกังาน กฟผ. และ พนกังาน กฟผ. ที่
เกษียนอายุ โดยการชําระค่าจองซือ้ด้วยเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คนัน้ ผู้จองซือ้จะต้องลง
วนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 24 มิถนุายน 2558 และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย เพื่อเข้าบญัชีที่ผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนจะได้แจ้งให้ทราบตอ่ไป  

ทัง้นี ้การชําระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ระบุช่ือ ที่อยู่และหมายเลข
โทรศพัท์ของผู้จองซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค เพื่อความสะดวกในการ
ติดตอ่และเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้นี ้ขอให้พนักงาน กฟผ. และพนกังาน กฟผ. ที่เกษียนอายุ ซึ่งถือว่าเป็นผู้จองซือ้ทั่ วไป 
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขรายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะ
กําหนด 

ผู้จองซือ้ต้องยื่นใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซือ้ทั่วไปที่กรอกครบถ้วน และเอกสาร
ประกอบการจองซือ้หน่วยลงทุน  พร้อมกับเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค ณ สถานที่ที่
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะอํานวยความสะดวกให้แก่พนักงาน กฟผ. และ 
พนกังาน กฟผ. ที่เกษียนอายแุล้ว ภายในวนัเวลาตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขาย
หน่วยลงทนุ – (2) วนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุ” 

สาํหรับผู้จองซือ้ประเภทผู้จองซือ้พิเศษและ กฟผ. 

ผู้จองซือ้พิเศษ และ กฟผ. จะต้องจองซือ้หน่วยลงทุนผ่านผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนโดยยื่นใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซือ้พิเศษ ที่กรอกครบถ้วนและเอกสาร
ประกอบการจองซือ้หน่วยลงทุน (ตามที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะกําหนด
หรือแจ้งให้ทราบ) ณ สถานท่ีของผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ภายในวนัเวลาตามที่
ระบไุว้ในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ – (2) วนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุ” 
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และชําระคา่จองซือ้ ตามวิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด หรือแจ้งโดยผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน 

(8) ข้อสงวนสิทธิ 

(ก) ในระหว่างระยะเวลาก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก หรือเมื่อสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกแตย่งัมิได้มีการจดทะเบียนกองทุนรวมฯ หากเกิด
เหตกุารณ์ดงัที่ระบไุว้ในย่อหน้าสดุท้ายของหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ – 
(3) การก าหนดจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายสดุท้าย” บริษัทจัดการ 

ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน สามารถยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมฯ และ/หรือ ยกเลิกการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวมฯ ได้ และบริษัท
จัดการจะรายงานให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการเสนอขายหน่วยลงทุน 
และ/หรือ การยกเลิกการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมฯ ภายใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัที่
ยตุิการเสนอขายหน่วยลงทุน หรือมีการยกเลิกการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวมฯ 
นัน้ (แล้วแต่กรณี) และให้การอนุมัติให้จัดตัง้กองทุนรวมฯ นัน้สิน้สุดลงในวันที่
รายงานให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ  

ทัง้นี ้เมื่อมีการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การยกเลิกการจัดตัง้และ
จดัการกองทุนรวมฯ ตามความในข้อนี ้บริษัทจัดการจะคืนหรือดําเนินการให้มีการ
คืนเงินคา่จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ทกุราย ตามรายละเอียดในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขาย
หน่วยลงทนุ – (9) การคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทนุ” 

 (ข) บริษัทจัดการ หรือผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซือ้หน่วยลงทุน
ทัง้หมดหรือบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:  

1. กรณีที่บคุคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด รวมทัง้ กฟผ. และกลุ่มบุคคล
เดียวกันของ กฟผ. ประสงค์จะจองซือ้หน่วยลงทุนในจํานวนที่อาจเป็นเหตุ
ให้บคุคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดดงักลา่วถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็น
บคุคลที่ได้รับยกเว้นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

2. กรณีที่ผู้ลงทุนต่างด้าวจองซือ้หน่วยลงทุนเกินร้อยละ 49 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

3. กรณีที่บคุคลที่จองซือ้เป็นบคุคลที่มีกฎหมายกําหนดห้ามมิให้มีการลงทนุใน
หน่วยลงทุน  
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4. กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนได้รับจากผู้จองซือ้หน่วยลงทุนไมถ่กูต้อง
ตามความเป็นจริง หรือไมค่รบถ้วน 

5. กรณี ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  หรือผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน ใช้ดลุพินิจปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการจองซือ้หน่วยลงทุน อนั
เนื่องจากผลการตรวจสอบการมีตวัตนของผู้ลงทุน และระบบบริหารความ
เสีย่งเก่ียวกบัการเปิดบญัชีจองซือ้ ของผู้ลงทนุ 

6. บริษัทจัดการ ขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการจดัสรรหน่วยลงทุนในบางกรณี
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการ เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนรวมฯ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การจองซือ้
หน่วยลงทุนอาจกอ่ให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวมฯ หรือก่อให้เกิด
ผลเสียหายแก่กองทุนรวมฯ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมฯ ผู้ถอืหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลกั 

7. ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ จองซือ้
หน่วยลงทุนยงัไม่มีประวตัิการทําและไม่ยินยอมทําแบบตรวจสอบความมี
ตวัตนของลกูค้า (KYC) พร้อมแนบหลกัฐานการระบุตวัตน และ/หรือ แบบ
ประเมินระดบัความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) หรือผู้จองซือ้หน่วย
ลงทุนไม่แสดงเจตนารับทราบถึงระดบัความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ ในใบ
จองซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้จองซือ้ปฏิเสธการให้คํารับรองหรือความยินยอม
ใดๆ หรือไม่กรอกข้อมูลที่กําหนดไว้ในใบจองซือ้หน่วยลงทุนให้ครบถ้วน 
หรือไมน่ําสง่เอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทุน หรือไม่ดําเนินการ
ตามขัน้ตอนในการจองซือ้ที่ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ รับจองซือ้หน่วยลงทุนแต่ละราย
กําหนด 

8. กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผู้ จองซือ้หน่วย
ลงทุนไมโ่ปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น 

9. ในกรณีที่มี เหตุไม่พึงประสงค์จนทําให้บริษัทจัดการเห็นว่าทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทุนรวมฯ จะลงทนุ มีมลูคา่รวมกนัแล้วไมถ่ึงร้อยละ 
75 ของมูลค่าเงินที่กองทุนรวมฯ ระดมทุนได้หรือมูลค่าของทรัพย์สิน
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โครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนรวมฯ จะลงทนุอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย 
เช่น การเจรจาในการซือ้ขายทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานบางรายการที่
กองทุนรวมฯ สนใจลงทนุไมป่ระสบความสาํเร็จ หรือาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือ
เหตอุนัไมค่าดหมายกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทุนรวมฯ คาดว่า
จะลงทุน จนเป็นเหตุให้กองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุน หรือไม่ประสงค์จะ
ลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว เป็นต้น บริษัทจัดการสงวน
สทิธิที่จะพิจารณาลดขนาดกองทุนรวมฯ หรือยกเลิกการจดัตัง้กองทุนรวมฯ 
โดยบริษัทจัดการอาจดําเนินการระงับการจองซือ้บางส่วน หรือทัง้หมด 
และ/หรือ ระงบัการจดัสรรหน่วยลงทุนบางสว่นหรือทัง้หมด แล้วแตก่รณี 

10. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ การเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ หรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมฯ ให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้ เดียว โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุน 
หรือรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้แก่บคุคลใดก็
ได้ โดยบคุคลที่บริษัทจัดการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมฯ  หรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมฯ ให้นัน้ รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่
ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมี ถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้และ
ดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(ค) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพนัธสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ของรัฐตา่งประเทศ หรือมีความจําเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 
ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม  Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิการและดําเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยข้อมลูต่างๆ 
ของ ผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของ ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็นสําหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือ
ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 
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(9) การคืนเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

กรณีที่ต้องมีการคืนเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืน หรือดําเนินการให้ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแตล่ะรายคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วย
ลงทุนที่จองซือ้ผ่าน ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนแตล่ะราย ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เง่ือนไขที่กําหนดดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีที่บริษัทจัดการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมฯ และ/หรือ ได้ยตุิการขายหน่วย
ลงทุนเนื่องจากเหตทุี่ระบไุว้ในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ – (8)(ก) ข้อ
สงวนสิทธิ” โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการ
เสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การยกเลิกการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวมฯ 
ภายใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัที่ยตุิการเสนอขายหน่วยลงทุน หรือมีการยกเลิกการจดัตัง้
และจดัการกองทุนรวมฯ นัน้ (แล้วแต่กรณี) และให้ถือว่าการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทุน
รวมฯ สิน้สดุลงในวนัท่ีรายงานให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ บริษัทจัดการจะคืน หรือ
ดําเนินการให้ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้
หน่วยลงทุน ตามสดัสว่นของเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทุนตามใบจองซือ้หน่วยลงทุน
แตล่ะใบซึง่จองซือ้ผา่นผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วนันบัตัง้แต่วนัที่การอนุมตัิให้จัดตัง้กองทุน
รวมฯ สิน้สดุลง พร้อมด้วยผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจําหน่าย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) นบัจากวนัที่มีการฝากเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนของผู้ลงทนุแต่
ละประเภทเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กบัธนาคารผู้ รับฝากเงิน เพื่อรักษาเงินท่ี
ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไว้ก่อนที่บริษัทจัดการจะนําไปจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวมฯ โดยในกรณีที่บริษัทจัดการคํานวณผลประโยชน์ที่เกิดขึน้
จากเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนดงักล่าวแล้วมีเศษทศนิยมมากกว่า 2 
ตําแหน่ง บริษัทจัดการจะคํานวณโดยปัดทศนิยมลงให้เหลือ 2 ตําแหน่ง และคืน
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนตามจํานวนที่คํานวณได้ดงักลา่ว 

(ข) กรณีที่ประกาศ ทน. 1/2554 ให้ถือว่าการอนุมัติจัดตัง้และจัดการกองทุนรวมฯ
สิน้สุดลง หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการ
เสนอขายครัง้แรกแล้ว แตย่งัมิได้จดทะเบียนกองทุนรวมฯ 

1. มีการจําหนา่ยหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ไมถ่ึง 500 ราย 
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2. มูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้มีมูลค่าไม่ถึง 2 ,000 ล้านบาท โดยการ
คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ  

3. มลูคา่หน่วยลงทุนที่จําหนา่ยได้เมื่อรวมกบัมลูคา่การกู้ยืมเงินจากบคุคลอื่น 
(ถ้ามี) มีมลูค่าไม่เพียงพอที่จะลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
หรือ 

4. มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ” 

ทัง้นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบกรณีข้างต้นภายใน 15 วนันบั
แตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกดงักลา่ว และบริษัทจัดการจะคืน หรือ
ดําเนินการให้ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน ให้แก่ผู้จองซือ้
หน่วยลงทุน ตามสดัสว่นของเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทุนตามใบจองซือ้หน่วยลงทุน
แตล่ะใบซึง่จองซือ้ผา่น ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย
ครัง้แรก พร้อมด้วยผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) นับจากวันที่มีการฝากเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ลงทุนแต่ละ
ประเภทเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคารผู้ รับฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่
ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไว้ก่อนที่บริษัทจัดการจะนําไปจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวมฯ โดยในกรณีที่บริษัทจัดการคํานวณผลประโยชน์ที่เกิดขึน้
จากเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนดงักล่าวแล้วมีเศษทศนิยมมากกว่า 2 
ตําแหน่ง บริษัทจัดการจะคํานวณโดยปัดทศนิยมลงให้เหลือ 2 ตําแหน่ง และคืน
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนตามจํานวนที่คํานวณได้ดงักลา่ว 

(ค) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซือ้ หรือไม่ได้รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือมีการใช้สทิธิยกเลกิการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
จองซือ้หน่วยลงทุนรายใดไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนด้วยเหตุที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ นี ้โดยบริษัทจัดการจะคืน หรือดําเนินการให้ผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่
กรณี) คืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทุน ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุน ตามสดัสว่นของเงิน
คา่จองซือ้หน่วยลงทุนที่ถกูปฏิเสธหรือไม่ได้รับการจดัสรรหรือถกูยกเลิกการขายตาม
ใบจองซือ้หน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซือ้ผ่าน ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนท่ี 1 ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หน้าท่ี 189 

ลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วันนับแต่วัน
สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  

(ง) กรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต. มีคําสั่งให้เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตัง้กองทุนรวมฯ 
เนื่องจากปรากฏกรณีอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เมื่อได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุน
แล้วเสร็จ แตย่งัมิได้มีการจดทะเบียนกองทุนรวมฯ 

1. มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดตาม
ประกาศ ทน. 1/2554 

2. มีการดําเนินการเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตัง้กองทุนรวมฯ ไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ใน หมวด 2 ของภาค 1 ของประกาศ ทน. 1/2554 

3. มีการดําเนินการไม่เป็นไปตามข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการของ
กองทุนรวมฯ ภายหลงัการจดัตัง้ตามภาค 2 ของประกาศ ทน. 1/2554 

4. มีการลงทนุหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานไม่
เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ได้กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 
ซึง่เป็นกรณีที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่การดําเนินการของกองทุนรวม
ฯ  

5. มีการบริหารจดัการกองทุนรวมฯ โดยฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ในภาค 3 ของประกาศ ทน. 1/2554 

โดยบริษัทจัดการจะคืน หรือดําเนินการให้ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซือ้
หน่วยลงทุน ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุน ตามสดัสว่นของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน
ตามใบจองซือ้หน่วยลงทุนแตล่ะใบซึง่จองซือ้ผา่น ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่มี
การเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทุนรวมฯ พร้อมด้วยผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้
จากเงินท่ีได้รับจากการจําหนา่ยหน่วยลงทุน (ถ้ามี) นบัจากวนัท่ีมีการฝากเงินค่าจอง
ซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ลงทุนแต่ละประเภทเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับ
ธนาคารผู้ รับฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่ได้รับจากการจําหนา่ยหน่วยลงทุนไว้กอ่นที่บริษัท
จัดการจะนําไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมฯ โดยในกรณีที่บริษัท
จัดการคํานวณผลประโยชน์ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ดังกล่าวแล้วมีเศษทศนิยมมากกว่า 2 ตําแหน่ง บริษัทจัดการจะคํานวณโดยปัด
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ทศนิยมลงให้เหลือ 2 ตําแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนตาม
จํานวนที่คํานวณได้ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ให้เพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทุนรวมฯ 
เมื่อมีการจดทะเบียนกองทุนรวมฯ ไปแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการเลิก
กองทุนรวมฯ  ทันที ซึ่งจะต้องมีการดําเนินการตามกระบวนการชําระบัญชีของ
กองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ในหวัข้อ7.16.6 “การช าระบญัชีกองทนุรวมฯ” ซึ่งจะมี
การหกัค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวมฯ ก่อนคืน
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี ้วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก หรือการปิดการเสนอขายครัง้แรก 
หมายถึง วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2558ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการเสนอขายครัง้แรก 

วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

เมื่อเกิดกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ “กรณีที่
ตอ้งมีการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทนุ” ข้างต้น บริษัทจัดการจะคืน หรือดําเนินการ
ให้ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่
ละราย (ตามแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน (พร้อมด้วยผลประโยชน์ใดๆ ที่
เกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจําหนา่ยหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงิน
คา่จองซือ้หน่วยลงทุนตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ – 
(9) การคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน” วรรคหนึ่ง (ก) (ข) และ (ง)) ให้แก่ผู้ จองซือ้
หน่วยลงทุนที่จองซือ้ผา่น ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  หรือผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุนแตล่ะราย (แล้วแตก่รณี) ตามที่กําหนดไว้ในหวัข้อ “กรณีทีต่อ้งมี
การคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทนุ” ข้างต้น  โดยการโอนเงินเข้าบญัชีในช่ือของผู้จองซือ้
หน่วยลงทุน หรือชําระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จอง
ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี ้ตามแต่วิธีการที่ผู้ จองซือ้หน่วย
ลงทุนจะได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซือ้หน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาตามที่
ระบไุว้ในแตล่ะกรณีตามหวัข้อ “กรณีทีต่อ้งมีการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทนุ” ข้างต้น 

หาก ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
รายใด (แล้วแตก่รณี) ไมส่ามารถคืนเงินค่าจองซือ้ (แล้วแต่กรณี) ภายในกําหนดเวลา
ดงักลา่วให้แก่ผู้จองซือ้ที่จองซือ้หน่วยลงทุนผา่นตนได้เพราะพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ่ง
ที ่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่
ละรายเอง ต้องรับผิดชอบ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) ชําระ
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ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที่ครบกําหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่ชําระเงิน
คา่จองซือ้หน่วยลงทุน จนครบถ้วน  

(10) เอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทุน  

เอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทุน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ยินยอมผอ่นผนัให้เป็นกรณีๆ ไป โดยบริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่
เห็นสมควร 

(ก) กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย หรือสญัชาติตา่งด้าว 

1. สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตวัข้าราชการ หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว (กรณีบุคคลที่ไม่มีสญัชาติไทย) หรือ
สําเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่เอกสารแสดงตนข้างต้นไม่ได้ระบหุมายเลข
บตัรประจําตวัประชาชน หรือที่อยู่ของผู้จองซือ้) ทัง้นี ้กรณีบุคคลสญัชาติ
ต่างด้าว หากมีถ่ินที่อยู่ในประเทศเจ้าของสญัชาติ ต้องระบทุี่อยู่ในประเทศ
ไทยในใบจองซือ้หน่วยลงทุนด้วย  

2. เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน
ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้ จองซือ้จะต้องแนบ
สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั หรือสําเนารายการ
เดินบญัชีดงักลา่ว (statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย ท่ีระบเุลขที่บญัชี และช่ือบญัชีผู้จองซือ้ โดยจะต้องไมเ่ป็นบญัชีร่วม 

ทัง้นี ้ในกรณีคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทุนสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร หากผู้จองซือ้มิได้
ให้สาํเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีดงักลา่วไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการให้
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนมีการ
คืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม
ผู้จองซือ้หน่วยลงทุน 

ให้ใช้เอกสารข้อ 1. และ 2. จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบบัรับรองสําเนา
ถกูต้อง ทัง้นี ้สําเนารายการเดินบญัชี (Statement) ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง
โดยเจ้าของบญัชี (ห้ามใช้กระดาษ Reused) 

(ข) กรณีคณะบคุคล 

1. สาํเนาเอกสารการจดัตัง้คณะบคุคล 
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2. สาํเนาบตัรประจําตวัผู้ เสยีภาษีคณะบคุคล (ต้องระบเุลขประจําตวัผู้ เสียภาษี
อากรในใบจองซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่ประสงค์จะจองซือ้ แยกต่างหาก
จากการจองซือ้ในช่ือของบคุคลธรรมดา) 

3. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม ท่ียงัไมห่มดอาย ุพร้อม
ลงนามรับรอง 

4. หนงัสอืมอบอํานาจ หรือสาํเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
พร้อมสําเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้ รับมอบอํานาจที่ยงัไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนงัสือมอบอํานาจ
กระทําการเป็นฉบบัสําเนา เอกสารฉบบัสําเนาดงักล่าวต้องลงนามรับรอง
สาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบอํานาจด้วย 

5. เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน
ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้ จองซือ้จะต้องแนบ
สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั หรือสําเนารายการ
เดินบญัชีดงักล่าว (Statement) ที่ได้เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย ท่ีระบเุลขที่บญัชี และช่ือบญัชีผู้จองซือ้ โดยจะต้องไมเ่ป็นบญัชีร่วม 

ให้ใช้เอกสารข้อ 1. – 5. จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนา
ถกูต้อง ทัง้นี ้สําเนารายการเดินบญัชี (Statement) ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง
โดยเจ้าของบญัชี (ห้ามใช้กระดาษ Reused) 

กองทุนส่วนบุคคล และ/หรือ คณะบุคคลที่จองซือ้โดยใช้หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชนโดยไม่ได้ระบุเลขประจําตัวผู้ เสียภาษีอากร จะถือเป็นบุคคลเดียวกันกับ
บคุคลธรรมดาที่ใช้หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชนเดียวกัน และบริษัทจัดการจะ
รวมจํานวนจองซือ้ในใบจองซือ้ทกุใบเป็น 1 รายการเพื่อใช้ในการจดัสรร 

(ค) กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

1. สาํเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ และสําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ และ
ข้อบงัคบัของบริษัท อายไุมเ่กิน 6 เดือน 

2. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีระบุในลกัษณะให้ลงทุนใน
หน่วยลงทุนกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย หรือลงทนุในหลกัทรัพย์นีไ้ด้ 

3. หนงัสอืมอบอํานาจ หรือสาํเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
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4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอํานาจลง
นามแทนนิติบคุคล และผู้ รับมอบอํานาจ อนึ่ง หากหนงัสือมอบอํานาจกระทํา
การเป็นฉบับสําเนา เอกสารฉบับสําเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองความ
ถกูต้องโดยผู้มอบอํานาจด้วย  

5. เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน
ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้ จองซือ้จะต้องแนบ
สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั หรือสําเนารายการ
เดินบญัชีดงักล่าว (Statement) ที่ได้เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย ท่ีระบเุลขที่บญัชี และช่ือบญัชีผู้จองซือ้ โดยจะต้องไมเ่ป็นบญัชีร่วม 

ทัง้นี ้ในกรณีคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนสว่นที่ไม่ได้รับการจดัสรร หากผู้
จองซือ้มิได้ให้สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีดงักล่าวไว้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธ์ิดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้
หน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จอง
ซือ้หน่วยลงทุน 

ให้ใช้เอกสารข้อ 1. – 5. จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนา
ถกูต้อง ทัง้นี ้สําเนารายการเดินบญัชี (Statement) ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง
โดยเจ้าของบญัชี (ห้ามใช้กระดาษ Reused) 

(ง) กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้ผู้ดแูลทรัพย์สิน  (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ 

1. สําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งอาจออกโดยส่วนราชการของ
ประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนัน้ก็ได้และ
หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว ต้องออกมาไม่เกิน 6 เดือน โดย
จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติ
บคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือช่ือ ที่ตัง้สํานกังาน
ใหญ่  

2. หนงัสอืมอบอํานาจที่นิติบคุคลตา่งประเทศนัน้มอบอํานาจให้ผู้ดแูลทรัพย์สิน 
(Custodian) หรือสาํเนา 

3. หนงัสอืมอบอํานาจของผู้ดแูลทรัพย์สิน (Custodian) หรือสําเนา (กรณีมอบ
อํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 
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4. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอํานาจลง
นามแทนนิติบคุคล และผู้ รับมอบอํานาจ 

5. เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน
ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้ จองซือ้จะต้องแนบ
สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั หรือสําเนารายการ
เดินบญัชีดงักล่าว (Statement) ที่ได้เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย ท่ีระบเุลขที่บญัชี และช่ือบญัชีผู้จองซือ้ โดยจะต้องไมเ่ป็นบญัชีร่วม 

ทัง้นี ้ในกรณีคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนสว่นที่ไม่ได้รับการจดัสรร หากผู้
จองซือ้มิได้ให้สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีดงักล่าวไว้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธ์ิดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้
หน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จอง
ซือ้หน่วยลงทุน 

ให้ใช้เอกสารข้อ 1. – 5. จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนา
ถกูต้อง ทัง้นี ้สําเนารายการเดินบญัชี (Statement) ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง
โดยเจ้าของบญัชี (ห้ามใช้กระดาษ Reused) โดยเอกสารสาํเนาหนงัสือรับรองการเป็น
นิติบคุคลต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดย
กงสลุของไทยอายไุมเ่กิน 6 เดือน 

หมายเหต ุ 

- กรณีเป็นเอกสารที่มาจากตา่งประเทศ จะต้องมีการรับรองสาํเนาโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของบริษัท  

- ผู้ลงทนุทกุรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที่จะผกูพนัตามข้อตกลงและข้อกําหนด
ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ นี ้และ/หรือ ตามประกาศ 
คําสัง่ ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศ 
กําหนด ทัง้ที่ได้มีอยูใ่นปัจจบุนั และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า 

- บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาความสมบรูณ์ของเอกสาร หรือขอเอกสาร
เพิ่มเติม หรือทดแทน ซึ่งเป็นข้อปฏิบตัิตามกฎหมายกําหนด หรือระเบียบของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 
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7.4.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการ และผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการ
เสนอขายครัง้แรกตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ระบไุว้ในข้อนี ้ทัง้นี ้ในกรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือ หนว่ยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ 
เห็นชอบ และ/หรือ ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น และ/หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนเห็นว่าการเสนอขายครัง้แรกอาจมีปัญหา อปุสรรค หรือข้อจํากดัในการดําเนินการ หรือ
กรณีที่บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเห็นสมควร บริษัทจัดการและ
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดการจองซือ้และการ
จัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือหนังสือชีช้วนตามความ
เหมาะสม เพื่อให้การเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้นีป้ระสบความสาํเร็จ 

(1) วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

การจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซือ้ทั่วไป 

บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จอง
ซือ้ทั่วไปภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซือ้ทั่วไปทกุรายจองซือ้รวมกนัมีจํานวนไม่เกิน
จํานวนหน่วยลงทุนตามสดัสว่นการจดัสรรหน่วยลงทุนสาํหรับผู้จองซือ้ทั่วไปตามที่
ระบุไว้ในหัวข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – (5) สดัส่วนการจัดสรรหน่วย
ลงทุน” บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ทั่วไปทกุรายตามจํานวนที่จองซือ้ 

(ข) ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซือ้ทั่ วไปทุกรายจองซือ้รวมกันมีจํานวนเกิน
จํานวนหน่วยลงทุนตามสดัสว่นการจดัสรรหน่วยลงทุนสาํหรับผู้จองซือ้ทั่วไปตามที่
ระบุไว้ในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – (5) สดัส่วนการจัดสรรหน่วย
ลงทุน” บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ทั่วไป ดงันี ้

1. บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจดัสรรหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ทั่ วไปทุกรายในรอบแรกตามจํานวนจองซือ้ขัน้ตํ่า 
5,000 หน่วย โดยหากผู้จองซือ้ทําการจองซือ้มากกว่า 1 ใบจองซือ้หน่วย
ลงทนุ บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวน
สทิธิที่จะนําจํานวนหน่วยลงทุนที่จองซือ้ตามใบจองซือ้หนว่ยลงทนุทกุใบมา
รวมกนัเพื่อทําการจัดสรรตามวิธีการที่กําหนดในข้อนี ้และเมื่อได้รับผลการ
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จัดสรรของผู้ จองซือ้รายนัน้แล้ว บริษัทจัดการและ ผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนจะดําเนินการแจ้งผลการจัดสรรให้แก่ผู้จองซือ้แยก
เป็นแต่ละใบจองซือ้หน่วยลงทุนตามสดัสว่นของการจองซือ้ที่ปรากฏในใบ
จองซือ้หนว่ยลงทนุแตล่ะฉบบั 

2 ในรอบต่อๆ ไป บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน
จะจดัสรรหน่วยลงทุนที่เหลอืจากการจดัสรรตามข้อ 1 . . ข้างต้นให้แก่ผู้จอง
ซือ้ทั่วไปทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัรอบละ 1,000 หนว่ย วนเป็นรอบไปเร่ือยๆ 
จนกว่าจะครบจํานวนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน
สําหรับผู้จองซือ้ทั่ วไปตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.4.2   “ การเสนอขายหน่วย
ลงทนุ – (5) สดัส่วนการจดัสรรหน่วยลงทนุ ” 

3. ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้กับผู้ จองซือ้ในข้อ 1. 
หรือ ข้อ 2. ทุกรายได้ในรอบใด บริษัทจัดการและ ผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนจะใช้วิธีสุ่มคดัเลือกรายช่ือ ผู้จองซือ้ทั่ วไปที่มีสิทธิ
ได้รับการจดัสรร (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทําการจดัสรรหน่วย
ลงทุนให้กบัผู้จองซือ้ที่ยงัไม่ได้รับการจดัสรรเต็มตามจํานวนที่จองซือ้ตามที่
สุม่คดัเลอืกได้นัน้ 

4. บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิไม่
จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้เต็มตามจํานวนที่จองซือ้ และคืนเงินค่า
จองซือ้สว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรให้กบัผู้ลงทนุรายนัน้ในกรณีที่จํานวนหน่วย
ลงทุนที่ผู้จองซือ้ทั่ วไปทุกรายจองซือ้รวมกันมีจํานวนมากกว่าจํานวน
หน่วยลงทุนตามสดัส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซือ้ทั่ วไป
ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ – (5) สดัส่วนการ
จดัสรรหน่วยลงทนุ” 

โดยการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุรายนัน้ จะดําเนินการโดยบริษัท เซ็ทเทรด
ดอทคอม และคาดว่าจะสามารถประกาศผลการจดัสรรหน่วยลงทุนได้อย่างเร็วภายในวนัที่ 2 
กรกฎาคม 2558 จนถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2558 โดยผู้จองซือ้สามารถตรวจสอบผลการจดัสรร
ได้ทีส่าํนกังานของบริษัทจัดการ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสุนนการ
ขายหน่วยลงทุน (ในวันและเวลาท าการเท่านัน้) หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.ktam.co.th 
www.scb.co.th www.scbs.com และ www.egatif.com ทัง้นี  ้สําหรับการตรวจสอบที่
สาํนกังานของ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 
ตามที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ – (3) การก าหนดจ านวนหน่วยลงทนุ
ทีออกและเสนอขายสดุทา้ย” นัน้ สามารถตรวจสอบได้เฉพาะข้อมลูการจดัสรรหน่วยลงทุนที่มี

http://www.ktam.co.th/
http://www.scb.co.th/
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การจองซือ้ผา่นผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
รายนัน้เทา่นัน้ 

ภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ระบไุว้ในข้อนี ้บริษัทจัดการ และผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ทั่ วไปที่จองซือ้และได้ชําระเงินค่าจองซือ้
หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่จองซือ้แล้ว ในกรณีที่จํานวนเงินค่าจองซือ้ที่ระบใุนใบจองซือ้
หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซือ้ทั่ วไปมากกว่าจํานวนเงินที่ได้รับชําระ บริษัทจัดการและ
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการจัดสรร
สาํหรับผู้จองซือ้ทั่วไปตามที่ระบไุว้ข้างต้นโดยใช้จํานวนเงินคา่จองซือ้ที่ได้รับชําระเป็นเกณฑ์ 

การจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้จองซือ้พิเศษ  

(ก) บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน จะจดัสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้จองซือ้พิเศษ ตามสดัส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ระบไุว้ในหวัข้อ 7.4.2 “การ
เสนอขายหน่วยลงทนุ – (5) สดัส่วนการจดัสรรหน่วยลงทนุ” ตามวิธีการที่บริษัทจัดการ 
และ/หรือ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน จะได้กําหนด 

(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการและผู้ประกัน
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

สทิธิของผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากการจดทะเบียนกองทุนรวมฯ แล้วเสร็จ และนาย
ทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการจดัสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซือ้ในสมดุทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน
แล้วเทา่นัน้ โดยบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนจะออกและจดัสง่หนงัสอืแจ้งผลการฝาก
หลกัทรัพย์ หรือใบหน่วยลงทุน (กรณีผู้จองซือ้ขอออกเป็นใบหน่วยลงทุน) ให้แก่ผู้จองซือ้
หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 15 วันท าการ นบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการ
เสนอขายครั้งแรก ทัง้นี  ้วันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก  หมายถึง วันที่ 2 
กรกฎาคม 2558 ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการเสนอขายครัง้แรก 

(2) ข้อจ ากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน 

(ก) ข้อจํากดัในการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บคุคลใดรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันใด จะ
เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นี ้ในกรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
และ /หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ /หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการและ
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ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการให้เป็นไป
ตามนัน้ และในการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อจํากดัดงัที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากดั
การถือหน่วยลงทนุ” 

(ข) เนื่องจากมีการแบ่งแยกจํานวนหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้จองซือ้พิเศษและ 
กฟผ. ออกจากหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายต่อผู้จองซือ้ทั่วไปไว้แล้วตามที่กําหนดไว้
ในหัวข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – (5) สดัส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการจะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนในสว่นที่เสนอขายต่อผู้จองซือ้ทั่วไปให้แก่ผู้
จองซือ้พิเศษที่ได้รับการจดัสรรแบบผู้จองซือ้พิเศษ หรือ กฟผ. อีก เว้นแต่เป็นการ
จดัสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซือ้ของผู้จองซือ้ทั่วไปให้แก่ผู้จองซือ้พิเศษ 
ทัง้นี ้สดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละรายรวมทัง้กลุ่มบุคคลเดียวกัน
ของผู้ลงทนุรายนัน้ต้องไม่เกินอตัราตามที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากดัการถือ
หน่วยลงทนุ – (2) อตัราการถือหน่วยลงทนุ” 

(3) ข้อตกลงเร่ืองการห้ามขายหน่วยลงทุนของ กฟผ. 

อนึง่ ภายหลงัการปิดการเสนอขายครัง้แรก และการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว กฟผ. จะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ทัง้หมดในการเสนอขายครัง้แรก ทัง้นี ้กฟผ. ได้ตกลงกับบริษัท
จัดการ ในฐานะผู้กระทําการแทนกองทุนรวมฯ วา่จะไมข่าย โอน หรือจําหน่ายด้วยประการอื่น
ใดซึ่งหน่วยลงทุนที่ตนจองซือ้จํานวนดังกล่าว เป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันจดทะเบียน
กองทุนรวมฯ เว้นแตเ่ป็นกรณีได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทุนรวมฯ ทัง้นี ้
ภายใต้เง่ือนไขบางประการ 

7.4.4 การจดทะเบียนกองทุนรวมฯ 

เมื่อการเสนอขายครัง้แรกเสร็จสิน้ บริษัทจัดการจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิท่ีได้รับจากการ
เสนอขายเป็นกองทุนรวมฯ กบัส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขาย
ครัง้แรก 

ทัง้นี ้กองทุนรวมฯ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้

(1) มีการจําหนา่ยหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ไมน้่อยกวา่ 500 ราย  

(2) มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บคุคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
กําหนด (กลา่วคือ”อัตราการถอืหน่วยลงทุน” ตามที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากดัการถือ
หน่วยลงทนุ” ท้ายนี)้ 



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนท่ี 1 ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หน้าท่ี 199 

(3) มลูค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท ทัง้นี ้การคํานวณมูลค่า
หน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ 

(4) มีการทําสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(5) มีการทําข้อผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

(6) มีการทําสัญญาแต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือมีการแตง่ตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมฯ ได้อนัเนื่องมาจากการขาด
คณุสมบตัิตามข้อ (1) (2) หรือ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ให้แก่ผู้
จองซือ้ทกุราย ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ – (9) การคืนเงินค่า
จองซ้ือหน่วยลงทนุ” 

7.4.5 วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซือ้ หรือลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไม่ว่าในทอดใดๆ ไม่ว่าจะเป็น
การเสนอขายครัง้แรก หรือการเสนอขายครัง้ต่อๆ ไป ถือว่าเป็นการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับที่จะ
ผกูพนัตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการซึ่งได้มีการลงนามโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบจากบริษัทจัดการ 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ จะอยูใ่นรูปแบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) ในกรณีที่มีความจําเป็น ผู้
ถอืหน่วยลงทุนอาจร้องขอให้นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนให้ได้โดยยื่นคํา
ขอออกใบหน่วยลงทุนตามแบบที่นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการกําหนด ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการซึง่นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการกําหนด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
ดงักลา่ว นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการต้องจดัการให้มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบนั 
และมีข้อมูลที่จําเป็นและเพียงพอเพื่อให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจัดการและบคุคลอื่นได้ 

1. วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ์ที่ระบุโดยนายทะเบียน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ทัง้นี ้ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และดําเนินการ
ตามขัน้ตอนและวิธีการที่นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ 
และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กําหนด 

2. วิธีการโอนหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน 
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ผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งถือใบหน่วยลงทุนและประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องยื่นคําขอโอน
หน่วยลงทุนตามแบบที่กําหนดต่อนายทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบคํา
ขอโอนหน่วยลงทุนที่ลงนามโดยผู้ โอนและผู้ รับโอน พร้อมทัง้แนบเอกสารประกอบตามที่นาย
ทะเบียนจะกําหนด และดําเนินการตามขัน้ตอนและวิธีการที่นายทะเบียน และ/หรือ บริษัท
จัดการกําหนด 

การโอนหน่วยลงทุนให้มีผลบงัคบัและใช้ยนักบับคุคลภายนอกได้ และถือว่าได้รับการรับรอง
โดยนายทะเบียนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนทําการบนัทึกรายช่ือผู้ รับโอนในทะเบียน ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ผู้ โอนจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที่นาย
ทะเบียนกําหนด 

ทัง้นี ้ นายทะเบียนหรือบริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะเป็นผลให้กองทุนรวมฯ มีผู้
ถอืหน่วยลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ” หรือการโอน
ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขัน้ตอนและวิธีการที่บริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียน และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด 

7.4.6 ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมฯ ไม่มีข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทุนตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย เว้นแต่การโอน
นัน้จะทําให้อัตราการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.4.7 
“ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ” 

ทัง้นี ้ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข
เปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น บริษัทจัดการขอสงวน
สทิธิที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้  

7.4.7 ข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้การจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรกและการถือหน่วย
ลงทุนหลงัจากนัน้ ของแตล่ะบคุคล รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และกฎระเบียบท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในการพิจารณาความ
เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน  บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามบทบัญญัติที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

(1) กลุ่มบุคคลเดียวกัน 

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามหวัข้อนี ้ให้ถือว่าบุคคลที่มี
ความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ หรือหลายลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้หรือตามที่คณะกรรมการ
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กํากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติม เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน 

(ก) คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

(ข) นิติบคุคล และผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นสว่นของนิติบคุคลนัน้ซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นใน
นิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้ นที่
จําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดหรือความเป็นหุ้นสว่นทัง้หมด และ 

(ค) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น แต่ทัง้นี ้มิให้รวมถึงกองทุน
สาํรองเลีย้งชีพ 

(2) อัตราการถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก ให้แก่บคุคลใดๆ (รวมถึงกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของบคุคลนัน้) ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวมฯ และจะดําเนินการให้การถือหน่วยลงทุนหลงัจากนัน้ของบคุคลใดๆ 
(รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบคุคลนัน้) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมฯ ยกเว้นกรณีตอ่ไปนี ้

(ก) การจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวมฯ ให้แก่บคุคลตอ่ไปนี ้

1. กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ซึ่งจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทนุ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 

2. กองทนุสํารองเลีย้งชีพซึ่งจัดตัง้ตามพระราชบญัญัติกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3. กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

4. กองทุนประกนัสงัคมซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้พระราชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 
2533 ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม หรือ 

5. นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงิน
ได้นิติบคุคล 

(ข) การจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ที่รับหน่วยลงทุน
ตามข้อผกูพนัภายใต้สญัญารับประกนัการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยที่ผู้ประกัน
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การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในสว่นที่เกินอตัรา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมฯ ไว้ไม่เกิน 1 ปีนบัแต่
วนัที่รับหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลา 1 ปีดงักล่าว บริษัทจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนจะถูกจํากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในส่วนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
อตัราร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมฯ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัจําหนา่ยหน่วยลงทุนดงักลา่วต้องไมเ่ป็นบคุคลในกลุ่มบุคคลเดยีวกัน
กบั กฟผ. 

(3) อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก จะมีการเสนอขายหน่วยลงทุนภายในประเทศไทยเทา่นัน้ 
โดยหากปรากฏวา่ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแล้วมีผู้ลงทุนต่างด้าวเข้ามา
เป็นผู้ถอืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน หรือควบคมุการ
ถือหน่วยลงทุนของคนตา่งด้าวให้ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมฯ  

บริษัทจัดการจะแตง่ตัง้นายทะเบียนเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 
และตามประกาศ ทน. 1/2554 เพื่อควบคมุให้อตัราการถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจํากัดที่เก่ียวข้อง
ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ใช้บงัคบั 

7.4.8 ผลของกรณีอัตราการถอืหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

(1) หน้าที่ของบริษัทจัดการ 

(ก) บริษัทจัดการจะต้องรายงานตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่
บริษัทจัดการทราบหรือควรทราบถึงเหตุที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
ถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
อตัราที่กําหนดไว้ในข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ – (2) อตัราการถือหน่วย
ลงทนุ” 

(ข) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
จําหน่ายหน่วยลงทุนในสว่นที่ไม่เป็นไปตามอตัราที่กําหนดไว้ในข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากดั
การถือหน่วยลงทนุ – (2) อตัราการถือหน่วยลงทนุ” ออกไป 

(ค) บริษัทจัดการจะต้องแต่งตัง้นายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามประกาศ ทน. 1/2554 เพื่อควบคมุให้อตัรา
การถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ และนาย
ทะเบียนจะต้องไม่รับโอนหน่วยลงทุน หรือไม่รับคนต่างด้าวลงทะเบียนเป็น ผู้ถือ
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หน่วยลงทุน หากการรับจดทะเบียนโอนหรือการรับลงทะเบียนดงักลา่วจะเป็นเหตใุห้
การถือหน่วยลงทุนของคนตา่งด้าวไมเ่ป็นไปตามสดัสว่นท่ีกําหนด 

(ง) บริษัทจัดการจะต้องดาํเนินการให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนซึง่ถือหน่วยลงทุนเกินกวา่อตัรา
ที่กําหนดไว้ในข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ – (2) อตัราการถือหน่วยลงทนุ 
และ ๖3). อตัราส่วนการลงทนุของคนต่างดา้ว” ไมม่ีสทิธิออกเสยีงหรือรับเงินปันผลใน
สว่นของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอตัราที่กําหนด ทัง้นี ้ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 7.4.8 
“ผลของกรณีอตัราการถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามทีก่ าหนด – (2) ผลกระทบต่อผูถื้อ
หน่วยลงทนุ” 

(จ) หากปรากฏแก่บริษัทจัดการวา่หลงัพ้นระยะเวลา 1 ปีนบัแตว่นัท่ีรับหน่วยลงทุนแล้ว 
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันยังคงถือหน่วย
ลงทุนเกินกว่าอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้วทัง้หมดของ
กองทุนรวมฯ ให้บริษัทจัดการดําเนินการตามที่ระบไุว้ข้างต้นโดยอนโุลม 

(2) ผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(ก) ผู้ถอืหน่วยลงทุนซึง่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที่กําหนดไว้ในข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากดั
การถือหน่วยลงทนุ – (2) อตัราการถือหน่วยลงทนุ และ (3) อตัราส่วนการลงทนุของ
คนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ ไม่มีสิทธิออก
เสยีงในสว่นของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกวา่อตัราที่กําหนดนัน้ 

(ข) ผู้ถอืหน่วยลงทุนซึง่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที่กําหนดไว้ในข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากดั
การถือหน่วยลงทนุ – (2) อตัราการถือหน่วยลงทนุ และ (3) อตัราส่วนการลงทนุของ
คนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่
กําหนดนัน้ ทัง้นี ้จะยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่า ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทัง้ปวงรับทราบและยินยอมให้ดาํเนินการแล้ว ในระหวา่งที่บริษัทจัดการ
ยงัมิได้ดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจัดการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็น
เงินปันผลส่วนดงักล่าวออกจากจากบญัชีและทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยไม่
นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ  

(ค) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
อตัราที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือไม่เกินกว่าอัตราที่กําหนดนัน้
ให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทุนของแตล่ะราย 
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7.5 การเพิ่มเงนิทุนจดทะเบียน 

7.5.1 หลักเกณฑ์และวิธีการ 

การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการจะกระทําได้ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ซึ่ง
ต้องได้รับอนมุตัิจากส านักงาน ก.ล.ต. เว้นแตเ่ป็นการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยการ
เสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหมท่ัง้หมดตอ่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทุน และได้รับ
ชําระราคาคา่หน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุน ซึง่กรณีนีไ้มต้่องได้รับอนมุตัิจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(1) ได้รับมติของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 7.5.2  
“มติของผูถื้อหน่วยลงทนุ” ท้ายนี)้ 

(2) การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ไมข่ดัหรือแย้งกบัโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 
หรือกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสัง่ที่ออก
โดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่วด้วย 

(3) ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็น
การเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนบางราย ต้องไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือ
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
คดัค้านการเพิ่มทนุดงักลา่ว และ 

(4) ได้รับอนมุตัิจากส านักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นกรณียกเว้น เช่น การเสนอขายหน่วยลงทุนที่
ออกใหมท่ัง้หมดตอ่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทุน และได้รับชําระราคาค่า
หน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุน (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 7.5.3 “ความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.” ท้ายนี)้ 

(5) ในก ร ณีที่ ผู้ ถื อห น่ วยลง ทุนมี มติ ใ ห้ เ สนอข ายหน่ วยลง ทุนที่ อ อ ก ใหม่ทั ง้ หมด 
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการมิได้เร่ิมเสนอขาย
หน่วยลงทุนดงักลา่วภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุนอีกครัง้หนึง่ 

7.5.2 มติของผู้ถือหน่วยลงทุน วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
จะต้องกระทําตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ ทัง้นี ้ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 7.13.2 “สิทธิในการออกเสียงเพือ่ลง
มติ” 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทัง้หมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
สดัสว่นการถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการมิได้เร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุนดงักลา่วภายใน 1 ปีนบัแต่
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วนัที่ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องดําเนินการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนอีกครัง้
หนึง่ 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยเสนอขายหน่วย
ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนบางราย ต้องไม่ปรากฏว่ามี ผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดคดัค้าน
การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อมูลดังต่อไปนีร้ะบุอยู่ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้ง ผู้
ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ แล้วแต่กรณี 

(1) ในกรณีปกติ (นอกเหนือจากการลงทนุหรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ตามที่
กําหนดไว้ในข้อ (2) ข้างท้ายนี)้ 

(ก) วตัถปุระสงค์ในการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

(ข) จํานวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหน่วย
ลงทุน 

(ค) ในกรณีที่ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ ลงทุนตํ่ากว่าราคาที่ เสนอขายต่อ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือตํ่ากว่าราคาตลาด (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะแสดงเหตผุลที่จะ
เสนอขายหน่วยลงทุนตอ่ผู้ลงทนุในราคาดงักลา่ว และ 

(ง) ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฯ จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ
ข้อมลูเก่ียวกบัผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน (Price Dilution) ผลกระทบ
ตอ่สว่นแบง่กําไรหรือสทิธิออกเสยีงของผู้ถอืหน่วยลงทุนเดิม (Control Dilution) และ
ข้อมลูอื่นใดที่อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจลงทนุของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(2) ในกรณีเป็นการเพิ่มทนุตามหวัข้อ 2.2.3 “การลงทนุในทรัพย์สินหลกั – ทรัพย์สินที่กองทนุรวมฯ 
ลงทนุเพ่ิมเติม” นอกเหนือจากข้อมลูตามที่กําหนดไว้ในข้อ (1) ข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการต้อง
จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูดงัต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจ้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
ขอมติ (ตามแตก่รณี) เพิ่มเติม 

(ก) ลกัษณะของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่เก่ียวข้อง  

(ข) หลกัเกณฑ์การกําหนดราคาทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว 

(ค) สรุปรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว และสมมติฐานที่
สาํคญัในการประเมินค่า 
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(ง) ความเห็นของบริษัทจัดการเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานในการ
ประเมินค่าตาม (ค) 

(จ) สรุปสาระสําคญัของข้อตกลงเก่ียวกับการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานดงักลา่ว และร่างสญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

(ฉ) การกู้ยืมเงินและผลกระทบตอ่ผู้ถอืหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น แหลง่ที่มาและจํานวนเงิน
ที่จะกู้ ยืม ทรัพย์สินที่จะนําไปเป็นหลักประกัน และลําดับสิทธิของเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืม
เปรียบเทียบกบัผู้ถอืหน่วยลงทุน เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า การเปิดเผย
ข้อมูลบางรายการตามที่กล่าวข้างต้นก่อนการเข้าทํารายการที่ได้รับมติจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน จะส่งผล
กระทบตอ่ประโยชน์ที่คาดหมายของกองทุนรวมฯ และผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการอาจไม่
ระบขุ้อมลูนัน้ โดยจะแสดงเหตผุลในการไมร่ะบขุ้อมลูดงักลา่วไว้ในหนงัสอืนดัประชมุหรือหนงัสอืแจ้ง ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อขอมติ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้เมื่อความจําเป็นในการไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้หมดไป บริษัท
จัดการจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตอ่ผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยไมช่กัช้า 

7.5.3 ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

ในการยื่นคําขออนุมตัิเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการ
จะต้องแสดงได้ว่ากองทุนรวมฯ มีลกัษณะตามที่กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่งเป็นข้อกําหนด
เดียวกันกับที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อมีการจัดตัง้กองทุนรวมฯ นอกจากนี ้การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมฯ จะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัโครงการจัดการกองทุนรวมฯ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสัง่ที่ออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่วด้วย 

ให้การอนมุตัิของส านักงาน ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เป็นอนัสิน้สดุลงเมื่อเกิด
กรณีตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจัดการมิได้เร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
ภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีได้รับอนมุตัิจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(2) มลูคา่หน่วยลงทุนที่จําหนา่ยได้ เมื่อรวมกบัมลูค่าการกู้ยืมเงินจากบคุคลอื่น (ถ้ามี) มีมลูค่าไม่
เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานตามที่ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ใน
กรณีเช่นนี ้บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จาก
เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนภายใน 14 วนันบัแต่วนั
สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัสว่นของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน และ
แจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักลา่ว ทัง้นี ้หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ได้
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เพราะพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ่งที่บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจัดการชําระดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัแตว่นัท่ีครบกําหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่บริษัทจัดการคืนเงินค่าจอง
ซือ้ครบถ้วน 

เมื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนเสร็จสิน้ บริษัทจัดการจะยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวมฯ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ  

หน่วยลงทุนที่ออกใหม่เนื่องจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ จะต้องดําเนินการตาม
ข้อกําหนดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ตามหวัข้อ 7.14 “การแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ” และข้อกําหนดเก่ียวกับการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนตามหวัข้อ 7.3.2 “ข้อก าหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน” 

7.6 การลดเงนิทุนจดทะเบียน 

7.6.1 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการลดเงนิทุนจดทะเบียน 

การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการอาจกระทําได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามแผนที่จะได้มีการกําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ อยา่งชดัแจ้ง 

(2) กองทุนรวมฯ มีสภาพคลอ่งสว่นเกินท่ีเหลอือยู่ภายหลงัจากการจําหน่ายทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า
กองทุนรวมฯ ไมม่ีกําไรสะสมเหลอือยูแ่ล้ว 

(3) กองทุนรวมฯ มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ในการคํานวณกําไร
สทุธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทุนรวมฯ  

(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถอืหน่วยลงทุนให้ลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ  

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนเพื่อลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม
แล้ว แตไ่มส่ามารถได้มาซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วได้ บริษัทจัดการจะต้องดําเนินการลด
เงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยไมช่กัช้า  

การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการอาจกระทําโดยการลดมลูคา่หน่วยลงทุนหรือ
ลดจํานวนหน่วยลงทุน และจะเฉลีย่เงินคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยูใ่นสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนโดยไมห่กัเงินท่ีเฉลีย่คืนดงักลา่วจากกําไรสะสมของกองทุนรวมฯ 
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การขอมติจากผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทัง้นี ้ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 7.13.2 “สิทธิในการออกเสียงลงมติ – (2) หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน” นอกจากนี ้การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ จะต้องอยู่ภายใต้
ข้อกําหนดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ตามหวัข้อ 7.14 “การแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการจดัการกองทนุรวมฯ” 

บริษัทจัดการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลดงัต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจ้งผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อขอมติ (ตามแตก่รณี) 

(ก) เหตแุหง่การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ  

(ข) จ านวนเงนิทุนจดทะเบียน และจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่ลดลงในแต่ละ
ครัง้ 

(ค) ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฯ จากการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุน
รวมฯ  

ตามประกาศ ทน. 1/2554 ในการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ  บริษัทจัดการจะต้องยื่นคํา
ขอแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท า
การนับแต่วันที่เฉลี่ยเงินคืนแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการลดเงินทุนจด
ทะเบียนทกุครัง้ของกองทุนรวมฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในรายงานประจําปีของกองทุน
รวมฯ ด้วย 

7.7 การแต่งตัง้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมฯ  

7.7.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน  

(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคณุสมบตัิตามที่กําหนด
ไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะแต่งตัง้บุคคลต่อไปนีเ้ป็นกรรมการใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

 นาง ชวินดา หาญรัตนกลู 

 นาย ไพรัช มิคะเสน 

 นายกฤษณ์ ณ สงขลา 

 นาย สมบตัิ ศานติจารี  
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ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือแต่งตัง้เพิ่มเติมหรือลดจํานวนบคุคลที่จะเป็น
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนข้างต้นได้ตามความเหมาะสม โดยมีคณุสมบตัิ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด 

นางชวินดา หาญรัตนกูล ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ของบริษัทหลกัทรัพย์ จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

นางชวินดา หาญรัตนกูล จบการศึกษาในระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์) จาก  
University of Missouri Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดบัปริญญาตรี วิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาสถิติ จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

นายไพรัช มิคะเสน ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ บริษัทหลกัทรัพย์ จัดการ
กองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

นายไพรัช มิคะเสน จบการศึกษาในระดบัปริญญาโท MS. Finance (การเงิน) จาก University 
of Colorado at Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท MBA (การเงิน) จาก University of 
Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคาร) จาก
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นายกฤษณ์ ณ สงขลา ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลกัทรัพย์ จัดการ
กองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

นายกฤษณ์ ณ สงขลา จบการศกึษาในระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
และหลกัสตูร Mini Master of Financial Economic จากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์และ
ระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จากมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

นายสมบัติ ศานติจารี ในอดีตเคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้ ว่าการ กฟผ. คนที่ 10 เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2552 และนอกจากนี ้ยังดํารงตําแหน่งอันทรงคุณวุฒิอีก
มากมาย อาทิ กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน เป็น
ต้น 

นายสมบัติ  ศานติจารี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล จาก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท จากมหาวิทยาลยัลามาร์ (Lamar) สหรัฐอเมริกา  

 (2) การถอดถอนและเปลี่ยนตัวกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

บริษัทจัดการมีอํานาจในการถอดถอนหรือเปลีย่นตวักรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการ

ลงทุน และแตง่ตัง้กรรมการรายใหมซ่ึง่มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด แต่ทัง้นี ้
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กรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องเป็นผู้จัดการกองทุนรวมฯ 
เสมอ 

(3) สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีสทิธิ หน้าที่และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่บริษัทจัดการเก่ียวกับการลงทุนของกองทุนรวมฯ ใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน รวมถึงการบริหารจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
ทีก่องทุนรวมฯ ลงทนุ เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจัดการ 

(ข) แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีสว่นได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในเร่ืองที่ต้องให้คําปรึกษาหรือคําแนะนํา ทัง้นี ้กรรมการผู้ที่มีสว่นได้เสีย
ในเร่ืองที่พิจารณาไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไมเ่ข้าร่วมพิจารณาในเร่ืองนัน้ 

7.7.2 บริษัทจดัการ 

ในการบริหารจดัการกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่
ได้รับอนุมตัิจากส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้สิทธิและภาระผกูพนัของบริษัทจัดการเป็นไปตามที่กําหนดไว้
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สิทธิของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการมีอํานาจโดยทัว่ไปในการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยมีสิทธิ
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) สทิธิในการบริหารและจดัการกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และนโยบาย
การลงทุนของกองทุนรวมฯ ตลอดจนโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชีช้วน 
กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนรวมฯ หรือบริษัทจัดการ (เพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ) หรือทัง้กองทุนรวมฯ และบริษัท
จัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคูส่ญัญา  

(ข) สทิธิในการปฏิเสธคําขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนนัน้ไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรือ กฎหมายหลักทรัพย์ หรือ
หากการอนมุตัิการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะทําให้สดัส่วนการถือหน่วยลงทุนไม่
เป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือกฎหมายหลักทรัพย์ 
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(ค) สทิธิในการได้รับคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทุนรวมฯ และหกัคา่ใช้จ่ายจากกองทุน
รวมฯ ตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

(ง) สิทธิในการขอคําปรึกษาและคําแนะนําจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนใน
เร่ืองที่เก่ียวกบัการลงทนุของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ตลอดจน
การบริหารจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทุนรวมฯ ลงทนุ 

(จ) สิทธิในการถอดถอนกรรมการหรือแต่งตัง้กรรมการคนใหม่ในคณะกรรมการที่

ปรึกษาการลงทุนตามที่เห็นวา่เหมาะสมตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ 

 (ฉ) มีสิทธิและอํานาจในการเข้าทําเอกสารธุรกรรม และใช้สิทธิหรือดําเนินการตามที่
กําหนดไว้ในเอกสารธุรกรรม รวมทัง้ใช้ดุลพินิจเพื่อผ่อนผันกรณีผิดนัดที่เกิดขึน้
ภายใต้เอกสารธุรกรรมตามที่เห็นสมควร 

(ช) สทิธิและอํานาจในการดําเนินการลงนามในเอกสารใดๆ และเข้าผกูพนัในธุรกรรมใดๆ 
ในนามของกองทุนรวมฯ ภายใต้ขอบเขตของโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
กฎหมายหลักทรัพย์ และ 

(ซ) สทิธิและอํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการใดๆ ที่อาจแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ใน
เอกสารธุรกรรมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์และความคล่องตัวในการ
บริหารจดัการกองทุนรวมฯ และประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ตราบเทา่ที่ไมก่ระทบตอ่สาระสาํคญัของเอกสารธุรกรรม 

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลกัของบริษัทจัดการคือจะต้องบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ 

รวมทัง้ทรัพย์สินและหนีส้ินของกองทุนรวมฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความ
ซื่อสตัย์สจุริต เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจดัการกองทุนรวมฯ ให้
เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท

จัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชีช้วน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่ง
กองทุนรวมฯ หรือบริษัทจัดการ (เพื่อวตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการกองทุนรวมฯ) หรือ
ทัง้กองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคูส่ญัญา  
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บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีจะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การบริหารจัดการกองทุนรวมฯ 

ในการบริหารและจดัการกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัการกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่ได้รับ
อนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชีช้วน กฎหมาย
หลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนรวมฯ เข้าเป็นคู่สญัญาอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติ ในมาตรา 125 แห่งพ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ 

2. จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ สัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี ้
ชวน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ สัญญาแต่งตั ้ง ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และหนังสือชีช้วนฉบบัร่างที่ยื่นตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. 

3. จดัให้กองทุนรวมฯ มีลกัษณะไมต่า่งไปจากสาระสําคญัที่แสดงไว้ลา่สดุต่อ
ส านักงาน  ก.ล.ต. ตลอดอายุของกองทุนรวมฯ และในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงลกัษณะของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้
กองทุนรวมฯ มีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 
1/2554 

4. แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการตาม
ข้อกําหนด เง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 
และดําเนินการให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ  หรือ
แก้ไขวิธีการจัดการเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่งพ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ 

5. จดัส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชีช้วน และโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ซึ่งถือ
เป็นสว่นหนึง่ของหนังสือชีช้วน) ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชีช้วนที่ยื่นตอ่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทุน ด้วยวิธีการที่ผู้ลงทนุสามารถเข้าถึงได้ก่อนวนั
เร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่างหนังสือชีช้วนดงักล่าวต้องมี
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ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลือ่น 

2) จัดส่งหนังสือชีช้วนที่มีสาระสําคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้แก่
ส านักงาน ก.ล.ต. ไมน้่อยกวา่ 1 วันท าการก่อนการเร่ิมจดัสง่หรือ
แจกจ่ายหนังสือชีช้วนแก่ผู้ ลงทุน และจัดส่งหนังสือชีช้วน
ดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชีช้วนและรายงาน
กองทุนรวมฯ (Mutual Fund Report and Prospectus System 
("MRAP")) 

3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้วนแก่ผู้ ลงทุนที่สนใจจะลงทุนใน
หน่วยลงทุน โดยต้องมีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผู้ลงทนุจะ
ศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่วย
ลงทุน  ทัง้นี ้เมื่อรวมกบัระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนังสือชีช้วน
ตาม 1) ต้องไมน้่อยกวา่ 14 วนั 

6. ในการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา 
ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่มีลกัษณะที่ทําให้ผู้ ลงทุนสําคญัผิด และการ
โฆษณาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการโฆษณาเพื่อสนบัสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

7. ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตัง้บริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุเป็นผู้ทํา
หน้าที่ในการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน  บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
ดงักล่าวต้องไม่มีความสมัพนัธ์กับผู้ที่จะจําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้
สิทธิในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนรวมฯ จะลงทุนในลกัษณะ
ของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน 

8. ประชาสมัพนัธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจาย
ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนตอ่ประชาชนอยา่งแพร่หลาย 

9. ในการจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานและในการควบคุมการ
จัดการดังกล่าว บริษัทจัดการต้องดําเนินการและควบคุมดูแลให้การ
จัดการเป็นไปตามสาระสําคัญที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ และบริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อกําหนดในเอกสารสญัญาที่เข้า
ทําหรือจะเข้าทําเก่ียวกับการจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อให้
ผู้ เช่า ผู้ รับสิทธิ หรือผู้ รับจ้างที่นําทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุน
รวมฯ ไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อ
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บริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อัน
อาจมีผลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน 

10. ได้มาเพิ่มเติมและจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ 

11. ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัทจัดการ
ต้องทําให้มั่นใจได้ว่ากองทุนรวมฯ จะไม่ประกอบกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเอง โดยจะจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโดย
การให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้ อื่นดําเนินการเท่านัน้ และบริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการให้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
เป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ 

12. ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงาน 
ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบคุคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกนั
เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน
รวมฯ 

13. ดําเนินการที่จําเป็นเพื่อควบคุมดูแลและให้มั่นใจได้ว่าการถือหน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลงัการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไม่เกินสดัส่วนที่บังคับใช้ซึ่งกําหนดโดย
กฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดที่เก่ียวข้องกับกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่
กองทุนรวมฯ เข้าลงทนุ 

14. เพิ่มหรือลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้
ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลกัเกณฑ์อื่นๆ ที่ประกาศใช้บงัคบัโดย
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ 

15. จ่ายผลตอบแทนการลงทนุหรือเงินแบ่งปันสว่นทนุจากกองทุนรวมฯ ให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการ รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ 
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16. จดัให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนรวมฯ จะ
ได้มา และการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครัง้ถัดๆ มาให้เป็นไป
ตามที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์ได้กําหนดไว้ 

17. ดําเนินการเลกิกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 
และกฎหมายหลักทรัพย์ 

18. จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมสําหรับการบริหารและจัดการ
กองทุนรวมฯ อยา่งน้อยในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการของ
กองทุนรวมฯ ให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกบัการบริหาร
และจดัการกองทุนรวมฯ และดําเนินการให้มัน่ใจได้ว่าบคุลากรที่
แตง่ตัง้ดงักลา่วมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อบริหารและ
จดัการกองทุนรวมฯ 

2) การวิเคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้ของการจดัตัง้กองทุนรวมฯ 
รวมทัง้การตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) 
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่จะลงทุน ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกบัการจัดตัง้กองทุนรวมฯและทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุนของผู้ลงทุน 
และ 

3) การ กําก ับด ูแลบริหา รและจ ัดการความ เสี ่ย งที ่เ กี ่ย วก ับ
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อให้เป็นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

19. บริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ด้วยตนเอง และไม่
มอบหมายอํานาจให้บคุคลอื่นใด เว้นแต่บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้อื่น
บริหารจดัการกองทุนรวมฯ เฉพาะในสว่นที่เก่ียวกบัการลงทนุและการจดัหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน และการ
ปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุ ทัง้นี ้การมอบหมายดงักลา่ว (ถ้ามี) ต้องเป็นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ 
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20. ในสว่นของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทนุในรูปแบบ
ของสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสญัญาแบ่ง
รายได้อันรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

1) บริษัทจัดการจะต้องดําเนินการให้ กฟผ. และผู้ประกอบกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานที่เป็นคู่สัญญารายอื่นใด จัดให้มีกลไกให้
บริษัทจัดการหรือผู้ ที่บริษัทจัดการมอบหมายสามารถเข้า
ตรวจสอบหรือสอบยนัความถกูต้องครบถ้วนของสว่นแบ่งรายได้ที่
กองทุนรวมฯ ได้รับตามข้อตกลง ตลอดจนจัดส่งรายงานหรือ
ข้อมูลที่เ ก่ียวข้องต่อบริษัทจัดการเพื่อใช้ในการติดตามและ
ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของสว่นแบง่รายได้ดงักลา่ว และ 

2) บริษัทจัดการต้องดําเนินการติดตามและตรวจสอบความถกูต้อง
ครบถ้วนของสว่นแบง่รายได้ที่กองทุนรวมฯ ได้รับอย่างสมํ่าเสมอ 
และหากพบความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจทําให้กองทุน
รวมฯ ไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง 
บริษัทจัดการต้องดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้ เ ช่ียวชาญ
ดําเนินการให้ กฟผ. ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว 

21. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพนัธสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือ
หนว่ยงานของรัฐตา่งประเทศ หรือมีความจําเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย
ของรัฐตา่งประเทศ ไมว่า่ที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น 
ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิการและ
ดําเนินการตา่งๆ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุน การหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของ ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมี
สิทธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็นสําหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือ
ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

22. ดําเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามและบรรลวุตัถปุระสงค์ของกองทุนรวมฯ 
และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ แตท่ัง้นี ้การดําเนินการดงักลา่วต้อง
ไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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(ข) การลงทุน 

1. เข้าทําสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานในนามของ
กองทุนรวมฯ ภายใน 6 เดือนนบัแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ โดยคิด
เป็นมลูคา่ไมน้่อยกวา่ 1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทุนรวมฯ 

2. ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน  ณ วันสิน้รอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปี โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ เว้นแต่รอบระยะเวลาบญัชีสดุท้าย
ของอายกุองทุนรวมฯ หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ 

3. ดํารงมลูคา่การลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน โดยมีมลูค่ารวมกนัไม่
น้อยกว่า 1 ,500 ,000 ,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิรวมของกองทุนรวมฯ ภายในระยะเวลา 1 ปีหลงัจากการจําหน่าย
ไปซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน 

4. ดําเนินการให้กองทุนรวมฯ ไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน เว้นแตท่รัพย์สนิอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้
กองทุนรวมฯ สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และดําเนินการให้การลงทุนของ
กองทุนรวมฯ ในทรัพย์สินอื่นดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้
เก่ียวกบัอตัราสว่นการลงทนุ 

(ค) การเรียกเก็บและช าระเงนิของกองทุนรวมฯ 

ดําเนินการเก่ียวกบัการเรียกเก็บและชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือ เงิน
ตอบแทนอื่นใดจากกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ 

(ง) การแต่งตัง้บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ 

1. จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 และแตง่ตัง้บคุคลเข้าแทนที่กรรมการใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งต้องเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิตามที่
กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อกําหนดที่กําหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ  
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2. จัดให้มีการแต่งตัง้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในประกาศที่
เก่ียวข้องซึ่งออกตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้จัดการกองทุนรวมฯ 
เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมายและประกาศเก่ียวกับการจัดตัง้และจัดการ
กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานที่ใช้บงัคบักบับริษัทจดัการ และปฏิบตัิหน้าที่โดย
ยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก ส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะต้องรายงานการแต่งตัง้
และการสิน้สดุการแต่งตัง้ผู้จัดการกองทุนรวมฯ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

ตามประกาศที่เก่ียวข้องของส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้เปิดเผยรายช่ือผู้จัดการ
กองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือ
เอกสารที่จดัสง่ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้
บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจุบนัภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่มีการ
เปลีย่นแปลง 

3. แต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์และเปลี่ยนตัว ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการ
แต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ (เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่งมีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ 
กําหนดและเป็นไปตามข้อกําหนดที่ระบไุว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

4. แต่งตัง้นายทะเบียน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตัง้นาย
ทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ กําหนด และ
แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องถึงการแต่งตัง้นายทะเบียน ตลอดจนติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
เก่ียวกับทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจน
ข้อกําหนดและเง่ือนไขในสัญญาแต่งตัง้นายทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน 

5. แตง่ตัง้นิติบคุคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเช่ียวชาญในการประเมินค่า
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานเป็นผู้ ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

6. แต่งตัง้ที ่ปรึกษา ( ถ้ามี)  เพื ่อปฏิบ ัติหน้าที่เ ป็นที่ปรึกษาของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ของกองทุนรวมฯ หรือบคุคลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและจําเป็น
เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เก่ียวกับกองทุนรวมฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่
ปรึกษากฎหมาย 
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7. แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัว ผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

8. แต่งตัง้ผู้ ชําระบัญชีของกองทุนรวมฯ โดยความเห็นชอบของส านักงาน 
ก.ล.ต. เพื่อทําหน้าที่เก็บรวบรวมและแบง่ทรัพย์สนิของกองทุนรวมฯ ให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ และดําเนินการอย่างอื่นเท่าที่จําเป็นเพื่อให้การชําระบญัชีเสร็จ
สิน้ เมื่อมีการเลกิกองทุนรวมฯ 

9. จดัให้มีผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อ
ทําหน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือให้คําแนะนํากบัผู้ลงทนุรายยอ่ย 

(จ) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ 

1. จัดให้มีการยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอนัได้แก่เงินที่ได้รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุน เป็นกองทุนรวมฯ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 
15 วันท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ตามมาตรา 
124 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดงักลา่ว 

2. จดัให้มีการยื่นคําขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วนันบัแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ หรือ
นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของ
กองทุนรวมฯ แล้วแตก่รณี 

3. ดูแลให้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและ
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ขัดหรือแย้งกับ
หลกัเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ กฎ และ/หรือ คําสัง่
นัน้ ให้บริษัทจัดการดําเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ 
โดยไมช่กัช้า 
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4. เรียกประชุม ผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ 

5. ในการขอมติจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของ ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึง
ความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ในเร่ืองที่ขอมติ และ
ผลกระทบทีผู้่ถอืหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองดงักลา่ว 

6. ให้ความเห็น เ กี ่ยวก ับเ รื่องที ่บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความสมเหตุสมผลของ
การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน และในเร่ืองที่จะต้องได้รับมติ
อนมุตัิจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 

7. ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรือ
หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะออกหรือจัดให้มีการ
ออกใบหน่วยลงทุนหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบนั
โดยมีข้อมูลที่จําเป็นและเพียงพอเพื่อให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็นหลกัฐาน
แสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบคุคล
อื่นได้ ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการ 

8. ดําเนินการกํากับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของบริษัทจัดการ
ปฏิบตัิงานตามกฎหมายหลักทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว รวมทัง้จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

9. อํานวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้บคุคลดงักลา่วสามารถปฏิบตัิหน้าที่ของตน
ในสว่นท่ีเก่ียวกบักองทุนรวมฯ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

10. จดัทําบญัชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยแยกไว้ต่างหากจาก
ทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และนําทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ และ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ไปลงทนุไปฝากไว้
กบัผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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11. จัดทําและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนรวมฯให้
เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

12. จดัให้มีทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ 

13. จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ 
ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

14. จดัให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของ
หน่วยลงทุน และเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด
ไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

15. จดัทํางบการเงินของกองทุนรวมฯ ตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์และนําส่งงบการเงินต่อส านักงาน  ก.ล.ต.  และ ตลาด
หลักทรัพย์ 

16. จัดทํารายงานประจําปีของกองทุนรวมฯ โดยมีข้อมูลตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ และสง่ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุน ส านักงาน ก.ล.ต. และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของ
กองทุนรวมฯ 

17. รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้าเมื่อ
ปรากฏเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนรวมฯลงทุนหรือมีไว้อย่างมี
นยัสาํคญัตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวข้อง 

18. จัดทํา จัดให้มีการทํา จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
กองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

19. ติดตาม ดําเนินการ และสัง่การต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตาม
สญัญาต่างๆ อาทิ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุนรวมฯ ที่ปรึกษา 
และผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุตามสญัญาแต่งตัง้ที่เก่ียวข้อง และติดตามตรวจสอบ
การปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบคุคลดงักลา่วภายใต้สญัญา
ที่เก่ียวข้องและการปฏิบตัิตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงดํา เนินการ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้  และ/หรือ  ตามที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนร้อง
ขอ และ 
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20. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดว่าเป็นหน้าที่ของ
บริษัทจัดการ 

(3) เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการ 

กองทุนรวมฯ อาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้และ/หรือ เมื่อ
ได้รับการอนมุตัิเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(ก) เมื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนมีมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึง่ถือหน่วยลงทุน
รวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้เปลี่ยนบริษัท
จัดการ และมีการแต่งตัง้บริษัทจัดการรายใหม่ขึน้ ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของ
กองทุนรวมฯ 

(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภท
จดัการกองทนุรวม หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่บริษัทจดัการได้ 

(ค) ในกรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต. สัง่เพิกถอนบริษัทจัดการจากการบริหารจดัการกองทุน
รวมฯ ตามมาตรา 128 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 

(ง) ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายใน
การจัดการที่กําหนดไว้โครงการจัดการกองทุนรวมฯ  หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้บริษัทจัดการ
ไมส่ามารถดําเนินการให้สอดคล้องกบัประกาศ คําสัง่ ระเบียบ และข้อบงัคบัดงักลา่ว 
หรือเป็นการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมในลกัษณะที่มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่
แก่บริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมฯ ต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจัดการ
จะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่
ต่อไป โดยมีเง่ือนไขว่าบริษัทจัดการจะต้องเสนอช่ือบริษัทจัดการรายใหม่ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด (เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่เอง) โดยที่ประชุม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ดําเนินการแต่งตัง้บริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์กําหนด เพื่อทําหน้าที่จัดการกองทุนรวมฯ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ แทนบริษัทจัดการภายใน 90 วันนบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจาก
บริษัทจัดการ 

ในการเปลี่ยนบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบ
ดงักลา่วก่อน บริษัทจัดการจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้บริษัทจดัการราย
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ใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการได้ทําการแจ้งการลาออกจากการเป็นบริษัท
จัดการเป็นลายลกัษณ์อักษรตามข้อ (ง) ข้างต้นนีจ้นครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เห็นชอบกบัการแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ที่บริษัทจัดการเสนอช่ือ หรือกองทุนรวมฯ และ/
หรือ ผู้ถอืหน่วยลงทุนไมส่ามารถแตง่ตัง้บริษัทจดัการรายใหมไ่ด้ภายใน 90 วนันบันบัจากวนัที่
ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนรวมฯ โดยในกรณี
ดงักลา่ว จะถือวา่ผู้ถอืหน่วยลงทุนทกุรายได้ให้ความเห็นชอบกบัการเลกิกองทุนรวมฯ แล้ว 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัทจัดการในเวลาใดๆ หลงัจากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเปลี่ยนตวั
บริษัทจัดการแล้วตามที่กําหนดไว้ในข้อ (ก) หรือภายหลงัจากวนัสิน้สดุการปฏิบตัิหน้าที่บริษัท
จัดการตามข้อ (ง) ข้างต้น บริษัทจัดการจะยงัคงมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อตัราที่ระบไุว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ โดยคํานวณจํานวนค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตามระยะเวลาที่ปฏิบตัิหน้าที่จริง 

7.7.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ก่อนเร่ิมการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด 
(มหาชน) หรือบคุคลอื่นท่ีมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 
เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ รายละเอียดที่อยูต่ิดตอ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์มีดงันี ้

ช่ือ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน)  

ที่อยู ่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2724-3377  

หมายเลขโทรสาร 0-2724-5058  

(1) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลกัๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอตัราที่กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ข) ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ของบริษัทจัดการอย่าง
เคร่งครัดด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนระมดัระวงั
ดแูลรักษาทรัพย์สนิดงัเช่นผู้ประกอบวิชาชีพดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
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(ค) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกบับริษัทจัดการใน
นามผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(ง) ลงนามในเอกสารที่รับรองการได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทุนซึง่ได้ฝากไว้ในบญัชีเพื่อ
การจองซือ้หน่วยลงทุน และลงนามในเอกสารที่รับรองว่าเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน
ได้ฝากเข้าในบญัชีดงักลา่วแล้ว เพื่อยื่นเอกสารดงักลา่วให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. และ
ให้การสนับสนุนการจัดตัง้และการจดทะเบียนจัดตัง้กองทุนรวมฯ กับส านักงาน 
ก.ล.ต. 

(จ) กํากับดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด  

(ฉ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หรือทรัพย์สนิของบคุคลอื่นซึง่ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้ รับฝากไว้ 

(ช) ควบคุม และติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือ
ทรัพย์สินอื่นใดของกองทุนรวมฯ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ รวมถึงสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

(ซ) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ 

(ฌ) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้อง
เรียกค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับคําสัง่จากส านักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง
บงัคบัคดีดงักลา่ว ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ได้ 

(ญ) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(ฎ) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานของกองทุนรวมฯ ซึ่งมีมลูค่ามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจําหน่ายไป
ดงักลา่ว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ 
ทัง้นี ้โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้ เช่ียวชาญอิสระ (ซึ่งได้รับการแต่งตัง้โดยค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมฯ) (ถ้ามี)  
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(ฏ) พิจารณาอนุมตัิหรือไม่อนมุตัิการเข้าทําสญัญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสญัญาที่
เก่ียวกบัการบริหารจดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
ซึง่มีมลูคา่ของสญัญามากกวา่ 100 ล้านบาทแตน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สิน
รวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทําสญัญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือบอกเลิก
สัญญาดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทัง้นี ้โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้ เช่ียวชาญอิสระ (ซึ่งได้รับการแต่งตัง้โดย
คา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมฯ) 

 (ฐ) แจ้งให้บริษัทจัดการจดัให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลนั เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์
เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึน้ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ อยา่งมีนยัสําคญั หรือเมื่อเห็นว่าจําเป็นต้องประเมินค่า
ใหมเ่พื่อกองทุนรวมฯ 

(ฑ) ให้ความเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่ต้องได้รับความเห็นจาก ผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึง
เร่ืองที่ต้องได้รับมติจากผู้ถอืหน่วยลงทุนด้วย 

(ฒ) ดําเนินการให้มีการรับหรือชําระเงินจากบญัชีของกองทุนรวมฯ ทัง้นี ้โดยต้องเป็นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรือ ข้อกําหนดของเอกสารธุรกรรมที่
เก่ียวข้อง (ตามแตก่รณี) 

(ณ) ไมก่ระทําการอนัเป็นการขดักบัประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน ไม่
ว่าการกระทํานัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ ผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์
ของผู้อื่น เว้นแตเ่ป็นการเรียกคา่ตอบแทนในการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
เป็นการดําเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อนอยา่งพอเพียงแล้ว โดยผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดง
การคดัค้าน 

(ด) ในกรณีที่การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่
ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อขอมติ
ของผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ 

(ต) มีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอ่ืนตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 
และ 

(ถ) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 
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(2) เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษัทจัดการอาจเปลีย่นตวัผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนมีมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึง่ถือหน่วยลงทุน
รวมกนัเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้เปลี่ยนตวั
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และมีการแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึน้ ในเวลาใดๆ 
ระหวา่งอายขุองกองทุนรวมฯ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการใดๆ ที่ขดัต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
หรือผู้ถอืหน่วยลงทุนในลกัษณะที่มีนยัสาํคญัและไมส่ามารถเยียวยาได้ 

(ค) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์หรือธุรกิจสถาบนัการเงิน หรือในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไมส่ามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

(ง) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําความผิดอาญาเก่ียวกบัทรัพย์ตามบทบญัญัติใน
หมวด 1 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา 

(จ) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัิหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ใน
สญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ฉ) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่สําคญัอัน
เนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอนัมีผลให้
บริษัทจัดการและ ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงกันได้ในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขดงักลา่ว ทัง้นี ้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดงักลา่วมีผลให้เป็นการ
เพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที่ดังกล่าวต่อไป ในกรณีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา

แต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจัดการทราบลว่งหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(ช) ในกรณีที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งตามที่ กําหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จดัการแก้ไขคณุสมบตัิให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
บริษัทจัดการทราบหรือควรได้ทราบการขาดคณุสมบตัิดงักลา่ว หรือวนัถดัจากวนัที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ตรวจพบการขาดคณุสมบตัิดงักลา่ว และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
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แก้ไขการขาดคุณสมบัติดังกล่าวให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการ
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ไขการขาดคณุสมบตัิเสร็จสิน้ ในกรณี
ทีผู้่ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขการขาดคณุสมบตัิให้ถกูต้องภายในระยะเวลา
ที่ กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัว ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่ครบ
กําหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนญุาตจากส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะ
แต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทัง้นี ้เว้น
แตส่ านักงาน ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอยา่งอื่น 

(ซ) เมื่อมีผู้ ใดเสนอหรือยื่นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในส่วนที่
เก่ียวกับผู้ดูแลผลประโยชน์ (ก) เพื่อเลิกกิจการของ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเพื่อ
วตัถปุระสงค์อื่นใดที่คล้ายคลงึกนั หรือ (ข) เพื่อฟืน้ฟูกิจการ ประนอมหนี ้หรือผ่อนผนั
การชําระหนี ้จัดการทรัพย์สิน ชําระบัญชี หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้
กฎหมายปัจจุบนัหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบงัคบัต่างๆ และคําเสนอหรือคําร้อง
ดงักลา่วไมไ่ด้ถกูเพิกถอนภายใน 60 วนั 

(ฌ) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ว่ามีความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัท
จัดการทราบหรือประกาศเป็นการทัว่ไป 

(ญ) เมื่อมีการบอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้
ข้างต้น โดยบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ประสงค์จะบอก
เลิกสญัญาบอกกลา่วให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่
น้อยกวา่ 60 วนั 

เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้กองทนุรวมต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันัน้ในกรณีที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเง่ือนไขการเปลี่ยนตัว ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์นัน้ต้องทําหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกวา่จะจดัการโอนและสง่มอบทรัพย์สนิและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนรวมฯ ให้แก่
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิน้ หรือตามคําสัง่ของบริษัทจัดการ หรือส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็น เพื่อให้การโอนและส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสาร
ทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหมจ่นเสร็จสิน้ ทัง้นี ้ภายในเวลาอนั
สมควรเพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ทัง้นี ้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัคงได้รับ
ค่าตอบแทนตามอัตราปกติที่คิดได้ภายใต้สัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ จนกว่าการ
จดัการโอนทรัพย์สนิและเอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม ่หรือ ตามคําสัง่ของ
บริษัทจัดการ หรือส านักงาน ก.ล.ต. จะแล้วเสร็จ 



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนท่ี 1 ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หน้าท่ี 228 

ในกรณีที่สัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์สิน้สุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ถึงกําหนดชําระแต่ยังมิได้ ชําระให้แก่ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึน้ก่อนการสิน้สดุของสัญญา

แต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด จะคํานวณถึงวันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทําหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ อยา่งสมบรูณ์ตามสัญญา
แต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(3) สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ 

ช่ือ  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่  90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

บริษัทจัดการจะต้องดําเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ หรือเอกสารที่เก่ียวข้อง
กบัทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึงเอกสารการทําธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สินที่กองทุน
รวมฯ ลงทนุทัง้หมด ไว้ ณ สาํนกังานของผู้ดูแลผลประโยชน์ เว้นแต่ทรัพย์สิน ซึ่งโดยลกัษณะ
ของทรัพย์สนินัน้ไมส่ามารถเก็บรักษาไว้ ณ สาํนกังานของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ หรือในกรณีที่
บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงเป็นประการอื่น 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยพลนัเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บ
รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ บริษัทจัดการจะจัดเก็บเอกสารสําคญัและทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ไว้ที่สํานกังาน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม ่

7.7.4 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(1) การแต่งตัง้นายทะเบียน 

บริษัทจัดการจะแต่งตัง้นิติบุคคลต่อไปนีซ้ึ่งเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนาย
ทะเบียนหลกัทรัพย์จากส านักงาน ก.ล.ต. ให้ทําหน้าที่เป็นนายทะเบียน เพื่อปฏิบตัิหน้าที่
เก่ียวกบัการจดัทํา บนัทกึ และเก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามประกาศ
ส านักงาน ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัทําทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมถึงประกาศ
อื่นท่ีเก่ียวข้องและข้อกําหนดและเง่ือนไขในสัญญาแต่งตัง้นายทะเบียน 
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ช่ือ  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ที่อยู ่  ชัน้ 4 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
62 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 

หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2229-2888 

หมายเลขโทรสาร : 0-2359-1259 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้บุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย์จากส านักงาน ก.ล.ต. และได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ ให้ทําหน้าที่
เป็นนายทะเบียนของกองทุนรวมฯ ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ 

(2) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของนายทะเบียน 

นายทะเบียนมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลกัๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวมฯ สําหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นนาย
ทะเบียน 

(ข) จดัทําทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ซึง่อยา่งน้อยประกอบด้วยรายการ
ข้อมลูตามที่กําหนดไว้ในประกาศส านักงาน ก.ล.ต. 

(ค) เก็บรักษาทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไว้ที่สํานักงานของนาย
ทะเบียน 

(ง) จดัทําและบนัทกึทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุนให้ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนัตามความ
เป็นจริง 

(จ) กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในเร่ืองเก่ียวกับการโอน การจํานํา การอายดั การออกใบ
หนว่ยลงทนุหรือหนงัสอืรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน และการอื่นใดที่จําเป็น และปิดประกาศระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าวไว้ในที่
เปิดเผย ณ ที่ทําการของนายทะเบียน 
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(ฉ) จดัให้มีและคงไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีสามารถป้องกนัการกระทําโดยมชิอบอนัอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และระบบการเก็บรักษา รวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูล ตลอดจนระบบสํารองข้อมูล ทัง้นี ้ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ 

(ช) อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการตรวจดูหรือขอสําเนาทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทําการของนายทะเบียน ทัง้นี ้ตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ 

(ซ) ปฏิเสธคําขอลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนกรณีที่การโอนหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรือ กฎหมายหลักทรัพย์ หรือหากการรับ
ลงทะเบียนจะเป็นเหตใุห้การถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ และ/หรือ กฎหมายหลักทรัพย์ หรือเกินอตัราการถือหน่วยลงทุนที่กําหนด 

(ฌ) จ่ายเงินปันผล และเงินลดทนุ และ 

(ญ) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ เก่ียวกบัทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และ
หน้าที่อื่นที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

7.7.5 ผู้ประเมินค่าของกองทุนรวมฯ 

(1) การแต่งตัง้ผู้ประเมินค่า 

ในการลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย บริษัทจัดการได้แต่งตัง้บริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินต่อไปนีใ้ห้ทําหน้าที่ประเมินค่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ตามที่กําหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อกําหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ 

ช่ือ :  บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จํากดั 

ที่อยู ่ : 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2264-0777 

หมายเลขโทรสาร : 0-2264-0789-90 

ช่ือ :   บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั 

ที่อยู ่ :  2 อาคารสลีมเซ็นเตอร์ ชัน้ 19 ห้อง 1901 ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบาง
รัก กรุงเทพมหานคร 10500 

หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2-632-7155-6 

หมายเลขโทรสาร : 0- 2632-7157 
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ในการแตง่ตัง้ผู้ประเมินคา่หลงัจากกองทุนรวมฯ ได้ดําเนินการลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความ
พร้อมจ่าย บริษัทจัดการจะต้องแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าซึ่งมีคณุสมบตัิและความเช่ียวชาญ
ครบถ้วนในการปฏิบตัิหน้าที่ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานของกองทุนรวมฯ หรือประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานใหม่ที่กองทุนรวมฯ 
จะลงทุนตามที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อกําหนดในการประเมินค่า
ทรัพย์สินตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ ทัง้นี ้การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐาน จะกระทําโดยผู้ประเมินคา่รายเดียวกนัติดตอ่กนัเกิน 2 ครัง้มิได้ 

(2) สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมินค่า 

ผู้ประเมินคา่ มีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลกัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) มีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทุนรวมฯ ในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้ประเมินคา่ 

(ข) ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งกองทุน
รวมฯ ได้ลงทนุไปแล้วหรือจะลงทนุตามที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 
และข้อกําหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 
และที่กําหนดไว้ในสญัญาให้บริการประเมินคา่ทรัพย์สนิ และ 

(ค) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ในสญัญาให้บริการประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

7.7.6 ที่ปรึกษากองทุนรวมฯ 

(1) ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

บริษัทจัดการอาจแตง่ตัง้ เปลีย่นตวั หรือยกเลกิการแตง่ตัง้บคุคลใดๆ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
ของกองทุนรวมฯ อยา่งไรก็ตาม บคุคลดงักลา่วจะต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการ
ลงทนุหรือจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ หรือการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ บคุคล
ดงักล่าวจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ และมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

(ก) สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาทางการเงนิของกองทุนรวมฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการแต่งตัง้จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายช่ือที่
ปรึกษาทางการเงินที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และจะต้องเป็นอิสระจาก 
กฟผ. และกลุ่มบุคคลเดียวกันของ กฟผ. 

ที่ปรึกษาทางการเงิน มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบเก่ียวกับกองทุนรวมฯ 
ดงัตอ่ไปนี ้
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1. จัดให้มีการตรวจสอบและสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) โดยที่ปรึกษา
ตามที่จําเป็น (เช่น การตรวจสอบและสอบทานด้านการเงิน การตรวจสอบ
และสอบทานด้านกฎหมาย การตรวจสอบและสอบทานด้านเทคนิค เก่ียวกบั
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทุนรวมฯ จะลงทนุ) 

2. จดัเตรียมความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายงานการประเมินค่า 
ซึง่ความเห็นดงักลา่วต้องเปิดเผยในหนังสือชีช้วนด้วย 

3. ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินมีการจัดทําประมาณการทางการเงินของ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งแสดงการวิเคราะห์ในกรณีพืน้ฐาน (Base 
Case)และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 
ให้อธิบายความแตกต่างระหว่างรายงานการประเมินค่ากบัประมาณการ
ทางการเงินดงักลา่ว (ถ้ามี) ด้วย 

4. ให้ความเห็นเก่ียวกบัข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของสิทธิของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เปรียบเทียบกบัสทิธิของเจ้าหนีแ้ละบคุคลอื่นๆ ที่มีสทิธิเหนือรายได้ใน
อนาคตดงักล่าว (เฉพาะในกรณีที่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุน
รวมฯ จะลงทุนเป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหรือสิทธิ
ตามสญัญาแบง่รายได้ในอนาคตและกองทุนรวมฯ มิได้เป็นบคุคลเดียวที่มี
สทิธิได้รับรายได้ในอนาคตทัง้จํานวน) 

5. มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนรวมฯ ในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวมฯ ตามสญัญาให้บริการท่ีปรึกษาทางการ
เงิน 

6. ให้คําปรึกษาและคําแนะนํา และให้ความช่วยเหลอืแก่บริษัทจัดการเก่ียวกบั
การจดัตัง้กองทุนรวมฯ  (ซึง่รวมถึงการรับรองความถกูต้องและสมบรูณ์ของ
ข้อมูลที่แสดงไว้ในเอกสารคําขอที่ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อการจัดตัง้
กองทุนรวมฯ) การระดมทนุ และการวางแผนกลยทุธ์ในการลงทนุ และ 

7. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ในสญัญาให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน 
(ถ้ามี) 
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(ข) ที่ปรึกษาทางการเงนิส าหรับการเสนอขายครัง้แรก 

ในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการได้แต่งตัง้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน)  เป็นที่ปรึกษาทางการเงนิ 

รายละเอียดติดตอ่ของที่ปรึกษาทางการเงนิมีดงันี ้

ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่ : 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  
     กรุงเทพมหานคร 10900 

หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2544-1000 

หมายเลขโทรสาร : 0-2544-2185 

(2) ที่ปรึกษาอื่น 

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ เปลี่ยนตวั หรือยกเลิกการแต่งตัง้บคุคลใดๆ เป็นที่ปรึกษาอื่นๆ ของ
กองทุนรวมฯ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาพิเศษ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บุคคล
ดงักล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุนหรือจําหน่ายทรัพย์สินของ
กองทุนรวมฯ หรือการบริหารจดัการกองทุนรวมฯ บคุคลดงักลา่วจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ และมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวมฯ มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบเก่ียวกับกองทุนรวมฯ 
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) มีสทิธิได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนรวมฯ ในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาของ
กองทุนรวมฯ ตามสญัญาให้บริการท่ีปรึกษา 

(ข) ให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่บริษัทจัดการเก่ียวกับการจัดตัง้หรือบริหารจัดการ
กองทุนรวมฯ ตามขอบเขตที่ตกลงกนั และ 

(ค) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ในสญัญาให้บริการท่ีปรึกษา 
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7.7.7 บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(1) ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  

ในการเสนอขายครัง้แรกในประเทศ บริษัทจัดการได้แต่งตัง้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  

รายละเอียดของที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนมีดงันี ้

ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่ : 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
  กรุงเทพมหานคร 10900 
หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2544-1000 
หมายเลขโทรสาร : 0-2544-2185 

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลงั ซึ่งเป็น
นิติบคุคลที่ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ เพื่อ
ทําหน้าที่เป็นผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งการแตง่ตัง้ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ พร้อมทัง้
ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ กฟผ. หรือผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

(2) ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

ช่ือ :  บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

ที่อยู ่ :  เลขที่ 19 อาคาร 3 ชัน้ 20-21  
 101 อาคาร RCP ชัน้ G ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนน

รัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

หมายเลขโทรศพัท์ :  0-2949-1127 

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลงั ซึ่งเป็นบคุคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ส านักงาน ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทําหน้าที่เป็น ผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. ทราบ พร้อมทัง้ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และwww.egatif.comหรือผา่นช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
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7.7.8 ผู้สอบบัญชีกองทุนรวมฯ 

(1) การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

บริษัทจัดการได้แตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีตอ่ไปนีใ้ห้ทําหน้าที่จดัทํา สอบทาน และ/หรือ ตรวจสอบงบ
การเงินของกองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์  

ช่ือ : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

ที่อยู ่ : อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ท่ี 15  

  เลขที่ 179-74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ 

  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2286-9999 และ 0-2344-1000 

หมายเลขโทรสาร : 0-2286-5050 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจแตง่ตัง้บคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชี ให้ทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ ได้ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

(2) สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ มีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลกัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) มีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทุนรวมฯ ในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชี 

(ข) จดัทํา สอบทาน และ/หรือ ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ และมาตรฐานการจดัทําบญัชีที่ใช้บงัคบั และ 

(ค) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ในสญัญาให้บริการสอบบญัชี 

7.8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ   

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือคา่ใช้จ่ายที่สมเหตสุมผลจากผู้จองซือ้หน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมฯ ได้เพียงเท่าที่บริษัทจัดการได้จัดให้มีการกําหนดไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ เทา่นัน้ นอกจากนี ้เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวมฯ เสร็จสิน้แล้ว บริษัทจัดการ
สามารถหกัเงินของกองทุนรวมฯ เพื่อนําไปชําระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัตัง้และการ
บริหารจดัการกองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ได้ 

  



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนท่ี 1 ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หน้าท่ี 236 

7.8.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี) 

(2) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 

ปัจจบุนัเรียกเก็บจากกองทนุ อยา่งไรก็ตาม หากในอนาคตมีการเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ จะเรียกเก็บตามอตัราที่นายทะเบียนกําหนด  

(3) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ปัจจบุนัเรียกเก็บจากกองทนุ อยา่งไรก็ตาม หากในอนาคตมีการเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ จะเรียกเก็บตามอตัราที่นายทะเบียนกําหนด  

(4) อื่นๆ 

(ก) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจํานําหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนตามอัตรา 
ทีบ่ริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนกําหนด 

(ข) คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดําเนินการให้
ผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ตามที่จ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าว เป็นอตัราที่ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ทํานองเดียวกนั 

7.8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ 

(1) ค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการ 

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00  ตอ่ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมบริษัทจัดการ จะไมต่ํ่ากวา่ 3,000,000 บาทตอ่ปี 

(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี 

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามข้างต้นจะไมร่วมถงึคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ทีผู้่ดูแลผลประโยชน์ได้ออกไปตามที่
จําเป็นและสมเหตุสมผลอนัเก่ียวเนื่องโดยตรงกับการปฏิบตัิหน้าที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์อาทิ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินบาทเน็ต (Baht Net) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและ



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนท่ี 1 ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หน้าท่ี 237 

คา่บริการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานของ
กองทุนรวมฯ ค่าเดินทาง ค่าที่ปรึกษารวมถึงการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอก ค่าที่ปรึกษา
กฎหมายภายนอก และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึน้อนัเนื่องจากหน้าที่ ความรับผิดชอบที่กําหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. เห็นควรให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นต้น ทัง้นี ้ตามจํานวนที่จ่ายจริง 

(3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

ตามอตัราที่ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด 

(4) ค่าธรรมเนียมการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก 

ตามจํานวนที่บริษัทเซ็ทเทรดดอทคอมกําหนดสําหรับการเสนอขายครัง้แรก โดยกองทุนรวมฯ 
จะชําระค่าธรรมเนียมดงักล่าว รวมทัง้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้ตามความเป็น
จริงอนัเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบตัิหน้าที่จดัสรรหน่วยลงทุน 

(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาอื่น 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่ปรึกษาสาํหรับกองทุนรวมฯ รวมถึงคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จริงของที่ปรึกษา สําหรับการจัดตัง้และบริหารจัดการกองทุนรวมฯ การจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน และการซือ้ทรัพย์สนิเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ เช่น คา่ที่ปรึกษาเฉพาะ
ด้าน (รวมถึงที่ปรึกษาที่เช่ียวชาญในอตุสาหกรรมโรงไฟฟ้า และที่ปรึกษาที่เช่ียวชาญด้านการ
ประกนัภยั (ถ้ามี)) ค่าประเมินราคา โดยผู้ประเมินค่าอิสระ ค่าที่ปรึกษาการลงทนุ ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย และ/หรือ ภาษี ค่าทนายความ เป็นต้น ในอตัราตามที่จ่ายจริง โดยกองทุนรวมฯ จะ
ชําระคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว รวมทัง้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้ตามความเป็นจริง
อนัเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของที่ปรึกษาแตล่ะราย เช่น คา่เดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร 
คา่พิมพ์หรือทําสาํเนาเอกสาร คา่แปลเอกสาร เป็นต้น 

(6) ค่าธรรมเนียมธนาคารผู้รับฝากเงนิเพื่อรักษาเงนิที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

ตามที่จ่ายจริง โดยกองทุนรวมฯ จะชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทัง้ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้ตามความเป็นจริงอนัเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัิหน้าที่ของธนาคาร เช่น 
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ดงักลา่ว เป็นต้น 

(7) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและการตลาดในการเสนอขายครัง้แรก 
อาทิเช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมนําเสนอข้อมลูแก่นกัลงทนุและสื่อมวลชน และ
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คา่ใช้จ่ายในการพาเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 แก่นกัลงทนุและสื่อมวลชน ใน
อตัราไมเ่กิน 50,000,000 บาท  

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

- ตามที่จ่ายจริง ทัง้นี ้จะไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจํานวนเงินเพิ่มทนุในการเพิ่มทนุแต่ละ
ครัง้ 

(8) ค่าจัดท า จัดพิมพ์ ใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี 
หนังสือชีช้วน และ แบบฟอร์มอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ และค่าใช้จ่ายในการ
จัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน ในการเสนอขายครัง้แรก 

ไมเ่กิน 5,000,000 บาท  

(9) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอต่อส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ 

(ก) ค่าธรรมเนียมการยื่นคําขออนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้บริษัทจัดการจัดตัง้
กองทุนรวมฯ ตามจํานวนที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด 

(ข) ค่าธรรมเนียมการยื่นคําขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามจํานวนที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด 

(10) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจดัตัง้กองทุนรวมฯ (หรือการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวมฯ) ตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. ตามจํานวนที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด 

(11) ค่าธรรมเนียมการรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(ก) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

เมื่อตลาดหลักทรัพย์รับจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แล้ว กองทุนรวมฯ จะชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในอตัราร้อยละ 0.05 
ของจ านวนเงนิทุนจดทะเบียน โดยมีอตัราค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า 100,000 บาท 
และอตัราคา่ธรรมเนียมขัน้สงูไมเ่กินกวา่ 3,000,000 บาท 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย์ระหวา่งปี 2557 และ 2558 จะเสยีคา่ธรรมเนียมแรกเข้าในอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติ 
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(ข) ค่าธรรมเนียมรายปี 

กองทุนรวมฯ ต้องชําระคา่ธรรมเนียมรายปีดงัตอ่ไปนี ้

1. ร้อยละ 0.035 ของจ านวนเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่เกิน 200 ล้าน
บาท 

2. ร้อยละ 0.030 ของจ านวนเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 200 ล้าน
บาทแตไ่มเ่กิน 1,000 ล้านบาท 

3. ร้อยละ 0.025 ของจ านวนเงนิทุนจดทะเบียนในสว่นท่ีเกินกวา่ 1,000 ล้าน
บาทแตไ่มเ่กิน 5,000 ล้านบาท 

4. ร้อยละ 0.020 ของจ านวนเงนิทุนจดทะเบียนในสว่นท่ีเกินกวา่ 5,000 ล้าน
บาทแตไ่มเ่กิน 10,000 ล้านบาท 

5. ร้อยละ 0.010 ของจ านวนเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 10,000 
ล้านบาท 

หรืออตัราอื่นๆ ซึง่ตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกําหนดเป็นครัง้คราว 

ทัง้นี ้อตัราค่าธรรมเนียมขัน้ตํ่าต้องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และอตัราค่าธรรมเนียม
ขัน้สงูไมเ่กินกวา่ 3,000,000 บาท 

ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์
ระหวา่งปี  2557 และปี 2558 จะเสยีคา่ธรรมเนียมรายปีในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติสําหรับช่วง 3 ปีแรกนับแต่วันที่หน่วยลงทุน เ ร่ิมทําการซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย์ 

(12) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับกองทุนรวมฯ 

(ก) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัชี รวมทัง้ตรวจระบบงาน ตรวจรายรับ
รายจ่าย และคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่ปรึกษาของกองทุนรวมฯ เช่น คา่ที่ปรึกษา
เฉพาะด้าน (รวมถึงที่ปรึกษาที่เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า และที่ปรึกษาที่
เช่ียวชาญด้านการประกนัภยั (ถ้ามี)) ค่าที่ปรึกษาการลงทนุ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่า
ทนายความ เป็นต้น 
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(ข) คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพื่อการจดัหา ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทรัพย์สิน 
หลักทรัพย์ ของกองทุนรวมฯ เช่น ค่านายหน้าในการจําหน่ายหรือโอนสิทธิ 
คา่ธรรมเนียมการโอน เป็นต้น 

(ค) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามที่
จ่ายจริง เช่น ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์เมื่อมีการซือ้หลกัทรัพย์ และจะถกูหกัจากค่าขายหลกัทรัพย์เมื่อมีการขาย
หลกัทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการโอนหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

(ง) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าทรัพย์สิน และ/หรือ สอบทาน
การประเมินค่าทรัพย์สิน 

(จ) คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัภาษี คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานกํากบั
ดแูล ค่าธรรมเนียมอื่นที่เก่ียวข้องตามอตัราที่กฎหมายกําหนด และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกบัหนว่ยราชการ (ถ้ามี) เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

(ฉ) คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินการตามกฎหมายเพื่อการ
รับชําระหนีใ้ดๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีในศาลโดย ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการ เพื่อรักษาสทิธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(ช) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทุน คา่ใช้จา่ยในการชําระเงินในกรณีมีการ
ลดทนุ และ/หรือ จ่ายปันผล เช่น คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียา
กร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น 

(ซ) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ ใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับ
ภาษี และ แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทุนรวมฯ และคา่ใช้จ่ายในการจดัเตรียม
และจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(ฌ) คา่จดัทําและจดัพิมพ์หนังสือชีช้วนหน่วยลงทุน รายงานผู้ถอืหน่วยลงทุน รายงาน
ประจําปี ตลอดจนคา่แปลและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

(ญ) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงาน
ตา่งๆ รวมถึงการลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนั เช่น ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ประกาศการปิดสมดุทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล 
เป็นต้น และ/หรือ ขา่วสารถึงผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(ฎ) คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน และ/หรือ จดัประชมุผู้
ถอืหน่วยลงทุน ทัง้ในกรณีจดัประชมุ และ/หรือ การขอมติเวียน และ/หรือ จดัประชุม



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนท่ี 1 ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หน้าท่ี 241 

นกัวิเคราะห์ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าจัดส่งจดหมายเชิญประชุม และ /หรือ เอกสารการ
ประชมุ รายงานการประชมุ เป็นต้น 

(ฏ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนสําหรับบคุคลที่ไม่ได้เป็นบคุคลของ
บริษัทจัดการเอง หรือคณะกรรมการอื่นใด (ถ้ามี) เช่น ค่าจ้าง ค่าเบีย้ประชุม เป็นต้น 
ตามที่จ่ายจริง โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเบีย้ประชุมของหน่วยงานราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ 

(ฐ) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน และ/หรือ ลดทุน และ
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของนายทะเบียน เช่น การปิดสมดุทะเบียน 
คา่เอกสารทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน เป็นต้น 

(ฑ) คา่ใช้จ่ายอนัเก่ียวเนื่องจากการเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และ/หรือ ที่เกิดขึน้
จากการปฏิบตัิตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การจดัประชมุผู้ถอืหน่วย
ลงทุน การขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุน การลงโฆษณาหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น 

(ฒ) ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุนรวมฯ และค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) 

(ณ) คา่ใช้จ่ายทางกฎหมายที่เก่ียวกบัการดําเนินงานและการบริหารทรัพย์สินของกองทุน
รวมฯ และบริษัทจัดการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการยึด
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการให้คําปรึกษากฎหมาย และ/หรือ การดําเนินคดีของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าชดเชยความ
เสยีหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รับ
คําสัง่จากส านักงาน ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการให้ความเห็นทางกฎหมาย 
การดําเนินคดีทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าชดเชยความเสียหายแก่บคุคลภายนอก 
คา่จดจํานอง คา่ปลดจํานอง ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสญัญา 
คา่ใช้จ่ายในการจดัเตรียมเอกสาร สญัญา ตราสาร หนงัสอืบอกกลา่ว หนงัสือแจ้งและ
เอกสารอื่นใด และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เป็นต้น 

(ด) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุนรวมฯ หรือเปลี่ยนแปลงบริษัท
จัดการ หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ต) รายจ่าย หรือคา่ใช้จ่ายที่กองทุนรวมฯ ต้องจ่ายตามเอกสารธุรกรรม 
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(ถ) ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกบัผู้ เช่ียวชาญที่จะมาเป็นท่ีปรึกษาด้านเทคนิค ในการตรวจสอบ
ดแูลทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนรวมฯซึ่งรวมถึงรายได้ค่าความพร้อม
จ่ายและการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

(ท) ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกบัการตรวจตราทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนรวมฯ 
(Site Visit) เช่น คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 

(ธ) คา่ใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์ นกัลงทนุสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย และการตลาด 
เพื่อให้นกัลงทนุทัว่ไปทราบข้อมลูเก่ียวกบักองทุนรวมฯ ค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรม
พบผู้ลงทนุ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การจัดสมัมนา หรือจดัทําบทวิเคราะห์ภาวะ
ตลาด และคา่ใช้จ่ายในการจดัทําและดแูลเว็บไซด์ของกองทนุรวมฯ 

(น) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื่นๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการดําเนินงานของกองทุนรวม
ฯ อตัราค่าธรรมเนียมข้อ 7.8.1 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูจ้องซ้ือ
หน่วยลงทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ” และข้อ 7.8.2 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากกองทนุรวมฯ” เป็นอตัราตามที่จ่ายจริง ที่ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกนั 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกองทุนรวมฯ หากเป็นค่าใช้จ่ายที่มีภาระต้องเสีย
ภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน จะถือเป็นภาระของกองทุน
รวมฯ 

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 7.8.2 ข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ทุกเดือน โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าเงินลงทุนสะสมของกองทุนรวมฯ แล้วแต่กรณี ณ วัน
สดุท้ายของเดือนเป็นฐานในการคํานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ โดยการตดัจ่ายจากบญัชีของ
กองทุนรวมฯ เป็นรายเดือน  

ทัง้นี ้การตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมฯ จะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  

7.8.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

(1) การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใต้อตัราที่ระบไุว้ในโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียมภายใต้อตัราที่ระบไุว้ในหวัข้อ 
7.8.1 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ” 
และหวัข้อ 7.8.2 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมฯ” ข้างต้น ตราบเท่าที่
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ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในหัวข้อที่
เก่ียวข้อง โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ดี ในการ
เรียกเก็บ เพิ่มหรือลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้นนี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กรณีเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 
ตามวิธีการดงัตอ่ไปนีก้่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 

1. ประกาศหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 

2. ติดประกาศไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ท่ีใช้เป็นสถานที่ในการซือ้ขาย
หน่วยลงทุน 

(ข) กรณีลดอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

บริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ สํานกังานของ
บริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
ทีใ่ช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

(2) การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายตามหวัข้อ 7.8.1 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูจ้องซ้ือหน่วยลงทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ” และข้อ 
7.8.2 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ” โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กรณีเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  

 บริษัทจัดการจะกระทําเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. 

(ข) กรณีลดอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 
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 บริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ สํานกังานของ
บริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน(ถ้ามี) 
ที่ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

7.9 มูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน 

การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นการจดัทํารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทุน (“รายงานประเมิน
ค่า”) 

(2) การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานต้องผ่านการประเมินค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินค่าอย่าง
น้อย 1 ราย ในกรณีที่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนมีมลูค่าตัง้แต่ 50 ล้าน
บาทขึน้ไป 

(3) กรณีมีการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานจากบุคคลที่ เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 5.1 

“บคุคลทีเ่กี่ยวข้อง”) ต้องผา่นการประเมินค่าโดยผู้ประเมินคา่อยา่งน้อย 2 ราย 

(4) กรณีทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานเป็นหุ้นหรือตราสารแห่งหนี ้(ตามข้อ (จ) ของนิยามคําว่า “ทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน”) ผู้ประเมินค่าต้องเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นอิสระ ซึ่งจะต้องทําการประเมินค่า
หุ้นหรือตราสารแห่งหนีด้ังกล่าว เพิ่มเติมไปจากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน และการดําเนินงาน
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน 

(5) ผู้ ประเมินค่า ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ หรือความรู้ความเช่ียวชาญในการประเมิน  
คา่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน  

(6) ผู้ประเมินคา่ต้องพิจารณาผลประโยชน์ หรือการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินอย่างเต็มรูปแบบ โดยพิจารณา
ถึงข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาที่เก่ียวข้อง (ไมว่า่จะเป็นฉบบัร่างที่ใกล้เสร็จสมบรูณ์ หรือฉบบัลงนาม
ที่ได้เปิดเผยไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ) 

(7) การประเมินค่าทรัพย์สินต้องดําเนินการล่วงหน้าก่อนการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานเป็น
เวลาไมเ่กิน 1 ปี 

(8) การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน จะกระทําโดยผู้ประเมินคา่รายเดียวกนัติดตอ่กนัเกิน 2 ครัง้
มิได้ 
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(9) การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนรวมฯ จะกระทําทุก 3 ปีนบัแต่วันที่มีการ
ประเมินค่าทรัพย์สินครัง้ลา่สดุ หรือเมื่อปรากฏแก่บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือผู้สอบ
บัญชีของกองทุนรวมฯ เห็นว่ามีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานอยา่งมีนยัสาํคญั  

7.10 การค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน 

7.10.1 การค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 

ในการคํานวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลัก บริษัทจัดการจะคํานวณโดยใช้ราคาที่ได้จากการ
ประเมินครัง้ลา่สดุ ซึง่ปรับปรุงด้วยการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน (ถ้ามี) และ
การตดัจําหนา่ยทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน (ถ้ามี) ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัการประเมินครัง้ลา่สดุ ทัง้นี ้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีแรกหลกัจากจดทะเบียนจดัตัง้กองทุนรวมฯ การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในสว่นของ
สิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย บริษัทจัดการจะใช้ราคาทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนรวม
ฯ เข้าลงทนุ (กลา่วคือ ราคาซือ้ขายของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว) เว้นแตจ่ะมีการประเมินคา่
ใหมใ่นระยะเวลาดงักลา่วไมว่า่ด้วยสาเหตใุด สว่นในกรณีการลงทุนในทรัพย์สินรอง บริษัทจัดการจะ
ใช้ราคาอื่นที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (Association of Investment Management 
Companies - AIMC) 

การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าของหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง่ โดยใช้วิธีการปัด
เศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(2) คํานวณมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล และประกาศมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 
ตําแหนง่ โดยตดัทศนิยมตําแหนง่ที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้น ให้บริษัทจัดการนํา
ผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ 

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว  
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ทัง้นี ้การคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
ประกาศ เป็นการคํานวณโดยใช้รายงานการประเมินค่า หรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้
ลา่สดุเป็นฐานในการกําหนดมลูคา่ทรัพย์สนิหลกัของกองทุนรวมฯ ซึง่มลูคา่ดงักลา่วอาจไม่ใช่มลูค่าที่จะ
ซือ้ขายได้จริงของทรัพย์สนิหลกัดงักลา่ว 

7.10.2 การเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคํานวณ และเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 
เป็นรายไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วันสิน้ไตรมาส ทัง้นี  ้มูลค่าที่คํานวณได้ดังกล่าวต้องมี ผู้ดูแล
ผลประโยชน์เป็นผู้ รับรองวา่การคํานวณดงักลา่วได้กระทําตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลข้างต้นในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัและปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ ที่ทําการทกุแหง่ของบริษัทจัดการและสาํนกังานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยต้องมีการ
เปิดเผยช่ือ ประเภท และที่ตัง้ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ 

7.11 ข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน 

บริษัทจัดการจะต้องจดัเตรียม และเปิดเผยการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ รวมทัง้งบการเงิน 
(ทัง้รายไตรมาสและรายปี) รายงานประจําปี เหตุการณ์สําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน ฐานะทาง
การเงิน หรือผลประกอบการของกองทุนรวมฯ และเหตุการณ์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน 
ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) กําหนด  

7.11.1 การเปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

เหตกุารณ์สาํคญัที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมลู เช่น 

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมฯ ที่อยู่ระหว่างการเสนอขาย
ครัง้แรกซึ่งเป็นผลให้ต้องยุติการเสนอขายครัง้แรก ให้บริษัทจัดการรายงานให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่ยตุิการขายหน่วยลงทุน
นัน้ กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 7.16.1 เร่ือง “การยกเลิกการจดัตัง้กองทนุรวมฯ 
โดยสมคัรใจ” 

(2) ให้บริษัทจัดการรายงานตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทจัดการรู้ 
หรือควรรู้ถึงกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที่
กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ”  

(3) เมื่อสิน้สุดการเสนอขายหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีอันทําให้การอนุมัติจัดตัง้กองทุน 

รวมฯ ของส านักงาน ก.ล.ต. สิน้สดุลงและไม่สามารถจดัตัง้กองทุนรวมฯ ได้ บริษัทจัดการ
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จะต้องแจ้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. ให้ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุน 

(4) เมื่อเกิดกรณีที่อาจทําให้ต้องเลกิกองทุนรวมฯ ให้บริษัทจัดการรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
และ ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ชักช้า และในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีหน่วยลงทุน เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทจัดการรายงานตอ่ตลาดหลักทรัพย์ด้วย 

(5) ให้บริษัทจัดการรายงานพร้อมด้วยเหตผุลต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ใน
กรณีที่กองทุนรวมฯ มีหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)  โดยไม่
ชกัช้า เมื่อปรากฏเหตกุารณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมฯ ทีก่องทุนรวมฯ ลงทนุหรือมีไว้อยา่งมีนยัสาํคญั 

กรุณาพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัหน้าที่ของบริษัทจัดการในการเปิดเผยข้อมลูในหวัข้อ 7.7.2 “บริษัท
จดัการ – (2) หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ” 

7.11.2 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดส าหรับหลักทรัพย์จดทะเบียน 

เมื่อหน่วยลงทุนได้รับอนุมตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะต้อง
รายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ในเร่ืองต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่
เก่ียวข้องตามที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ณ ปัจจบุนั เร่ืองที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมลู เช่น 

(1) วนักําหนดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และวาระการประชุม หรือในกรณีขอความเห็นชอบจาก 
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมีหนงัสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้แจ้งกําหนดวนัสดุท้ายของ
การรับหนงัสอืแจ้งมติด้วย 

(2) มติกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน หรือวนักําหนดรายช่ือผู้ถอืหน่วยลงทุน
เพื่อการประชมุผู้ถอืหน่วยลงทุนหรือวนัให้สทิธิใดๆ แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(3) กองทุนรวมฯ จ่ายหรือไมจ่่ายเงินปันผล 

(4) มติให้เพิ่มเงินทนุจดทะเบียน จดัสรรหน่วยลงทุน หรือลดเงินทนุจดทะเบียน 

(5) การออกหน่วยลงทุนชนิดใหม ่(Tranche) 

(6) การดําเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ใน
สาระสาํคญั 

(7) การก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

(8) การเปลีย่นแปลงที่สาํคญัในโครงการจ่ายลงทนุ 



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนท่ี 1 ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หน้าท่ี 248 

(9) การเกิดเหตกุารณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทนุหรือมีไว้อย่างมีนยัสําคญั ในกรณีดงักลา่ว บริษัทจัดการต้อง
รายงานเร่ืองดงักลา่วพร้อมเหตผุล 

(10) การเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อกิจการโครงสร้างพืน้ฐานมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ 
ผู้ถอืหน่วยลงทุน หรือการตดัสนิใจลงทนุ หรือตอ่การเปลีย่นแปลงของราคาของหน่วยลงทุน 

(11) การประกาศเลกิกองทุนรวมฯ 

(12) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
หน่วยลงทุนที่จําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(13) กิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เก่ียวข้องได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสญัญาทางการค้าที่สําคัญที่
เก่ียวข้องกบักองทุนรวมฯ 

(14) การได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(15) มีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(16) การผิดนดัชําระหนี ้หรือไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัตามนิติกรรมเก่ียวกับการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินของกองทุนรวมฯ ซึ่งมีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของ
กองทุนรวมฯ ที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมลา่สดุ พร้อมทัง้แนวทางในการแก้ไขเหตุ
ดงักลา่ว 

(17) กิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เก่ียวข้องมีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ที่สําคัญ การพฒันาที่สําคัญ
เก่ียวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่สําคัญเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(18) กิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เก่ียวข้องมีข้อพิพาทที่สําคญัที่มีผลกระทบเก่ียวกบัการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมฯ เช่น ข้อพิพาทเก่ียวกบัแรงงาน ผู้ รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสนิค้าให้กองทุนรวมฯ 
เป็นต้น 

(19) กองทุนรวมฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายที่สาํคญั 

(20) กองทุนรวมฯ มีการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีที่สาํคญั 

(21) กิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เก่ียวข้องเลกิกิจการและมีการชําระบญัชี 
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(22) การประเมินราคาทรัพย์สินที่สําคัญของกิจการโครงสร้างพื น้ฐานที่ เ ก่ียวข้องโดย 
ผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อเปิดเผยตอ่ผู้ถอืหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทนุทัว่ไป  

(23) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรือการตดัสินใจลงทนุ 
หรือตอ่การเปลีย่นแปลงของราคาหน่วยลงทุน 

(24) การเปลีย่นแปลงผู้จัดการกองทุนรวมฯ ผู้สอบบัญชี หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(25) การเปลีย่นแปลงของนายทะเบียน หรือสาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียน 

(26) มลูค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของหน่วยลงทุน งบการเงิน และงบการเงินรวม
ของกองทุนรวมฯ  รายงานประจําปีของกองทุนรวมฯ  ซึ่งได้มีการจดัเตรียมตามหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดการต้องดําเนินการเปิดเผยข้อมูล
ดงักลา่วภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.11.3 “งบการเงิน” หรือ 7.11.4 “รายงาน
ประจ าปี” หรือ 7.11.5 “การรายงานมูลค่าทรพัย์สินสทุธิ” ตามแตก่รณี 

(27) รายงานสรุปผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ กําหนด 

(28) ข้อมลูอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ กําหนด 

7.11.3 งบการเงนิ 

บริษัทจัดการต้องยื่นงบการเงินดงัตอ่ไปนีต้อ่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่กองทุน
รวมฯ มีหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)  

(1) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ทัง้นี ้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของ
แตล่ะไตรมาส และ  

(2) งบการเงินประจํางวดการบญัชีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ทัง้นี ้ภายใน 
3 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวมฯ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้นําส่งงบการเงินประจํางวดการบัญชีของกองทุนรวมฯ ตามข้อ (2) ให้แก่
ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวมฯ  ให้ถือว่าบริษัท
จัดการได้สง่งบการเงินรายไตรมาสที่ 4 ตามข้อ (1) ตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว 

งบการเงินจะต้องจดัทําตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีกําหนดสําหรับการทําธุรกรรมในแต่ละ
ลกัษณะ ทัง้นี ้ในกรณีที่มาตรฐานการบญัชีให้ทางเลือกในการบนัทึกบญัชีด้วยวิธีการมลูค่ายตุิธรรมหรือ
วิธีการต้นทนุ บริษัทจัดการต้องบนัทกึบญัชีด้วยวิธีการมลูคา่ยตุิธรรมเทา่นัน้ 
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7.11.4 รายงานประจ าปี 

ให้บริษัทจัดการจัดทําและสง่รายงานประจําปีของกองทุนรวมฯ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน 
ก.ล.ต. และในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้
จดัสง่ให้ตลาดหลักทรัพย์ด้วย ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวมฯ 

หากระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวมฯ มีการลดเงินทนุจดทะเบียน บริษัทจัดการต้องจดัให้มี
ข้อมลูเก่ียวกบัการลดเงินทนุจดทะเบียนทกุครัง้ของกองทุนรวมฯ ไว้ในรายงานประจําปีของกองทุนรวม
ฯ ที่จะจดัสง่ให้ส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ 

7.11.5 การรายงานความคืบหน้าโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ 

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ บริษัท
จัดการจะจดัทํารายงานความคืบหน้าของโครงการ ทกุๆ 6 เดือนนบัแตม่ีการลงทนุในทรัพย์สนินัน้ และสง่
รายงานดงักลา่วให้ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันบันบัแต่วนัสดุท้ายของกําหนดเวลา 6 เดือน หรือ
ภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่กําหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ 

7.11.6 การรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็นราย
ไตรมาสภายใน 45 วนันบัแต่วนัสิน้ไตรมาส กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 7.10.1 “การ
ค านวณมูลค่าทรพัย์สิน มูลค่าทรพัย์สินสทุธิ และมูลค่าของหน่วยลงทนุ” 

7.11.7 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทจัดการจะดําเนินการต่างๆ ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที่กําหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ทําการแก้ไข เพิ่มเติม ประกาศ
กําหนด ออกคําสัง่ หรืออนญุาตเป็นประการอื่น ในกรณีดงักลา่ว บริษัทจัดการจะปฏิบตัิไปตามการแก้ไข 
เพิ่มเติม การประกาศกําหนด คําสัง่ หรือคําอนญุาตนัน้ โดยถือวา่ได้รับอนมุตัิจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว 

7.12 รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวมฯ 

วนัท่ีสิน้สดุรอบปีบญัชี คือ วนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 

รอบปีบญัชีครัง้แรกได้แก่ระยะเวลานบัตัง้แต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ และสิน้สดุในวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 
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7.13 สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน  

7.13.1 สิทธิในการได้รับเงนิปันผล  

ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีช่ือในสมดุทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุนในวนัที่มีการปิดสมดุทะเบียนเพื่อการจ่ายเงิน
ปันผลมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปันผลจากกองทุนรวมฯ ตามหลกัเกณฑ์ และ
วิธีการท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทุนรวมฯ 

ทัง้นี ้รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบบัลงวนัที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 
2555 เพื่อยกเว้นภาษีบางประเภทให้แก่กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งอยู่ภายใต้เง่ือนไขของประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรที่จะออกมารองรับ พระราชกฤษฎีกาได้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เป็น
บคุคลธรรมดา (ไม่รวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามญั หรือคณะบุคคลซึ่งไม่ใช่นิติบุคคล) 
สาํหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมฯ เป็นระยะเวลา 10 ปีนบั
แตปี่ที่มีการจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้จากเงินปันผลที่ได้รับ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการยกเว้น
ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ อีกทัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานจะต้องให้ข้อมลูแก่
กรมสรรพากรตามที่กําหนด เช่น รายช่ือของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับเงินปันผล และเลขบตัรประจําตัว
ประชาชนหรือหนงัสอืเดินทาง จํานวนเงินปันผล และวนัท่ีจ่ายเงินปันผล และต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
วา่เงินปันผลดงักลา่วเป็นเงินปันผลที่ได้รับสทิธิยกเว้นภาษีเงินได้ 

7.13.2 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ 

โดยปกติในการขอมติจากผู้ถอืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะต้องจดัหาข้อมลูให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนซึง่
เพียงพอต่อการพิจารณาลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งต้องประกอบด้วยความเห็นของบริษัทจัดการ
และผู้ดูแลผลประโยชน์ในเร่ืองที่ต้องลงมติดงักล่าว ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึง่ลงมติในเร่ืองดงักลา่ว 

(1) เร่ืองที่ต้องอนุมัตโิดยมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองการดําเนินการต่อไปนีข้อง
กองทุนรวมฯ 

(ก) การถอดถอนหรือแต่งตัง้บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามวิธีการที่
กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.7.2 “บริษัทจดัการ – (3) เงื่อนไขในการเปลี่ยนตวับริษัทจดัการ” 
และหัวข้อ 7.7.3  “ผู้ดูแลผลประโยชน์ – (2) เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแล
ผลประโยชน์” 
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(ข) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่มีมลูค่าเกิน
กว่า 100 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
รวมฯ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจําหน่ายไปดงักลา่ว เว้นแต่ในกรณีการได้มาเพิ่มเติม
หรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานตามข้อตกลงหรือสญัญาที่มีกบัสว่น
ราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้องค์การของรัฐบาล
และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตัง้กิจการนัน้ (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่ รัฐบาล
เป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย) ซึ่งได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือในกรณีการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานที่มีมลูคา่เกินกวา่ 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจําหน่ายไปดงักลา่ว ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยพิจารณาจากมลูคา่การลงทนุภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 2.2.3  “การลงทุนในทรัพย์สินหลกั – 
ทรัพย์สินที่กองทนุรวมฯ ลงทนุเพ่ิมเติม” และ 2.2.6 “การจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของ
กองทนุรวมฯ” 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการกําหนดไว้อย่างชดัแจ้งในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แล้วว่า
การได้มาเพิ่มเติมหรือการจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานใดไม่ต้องขอมติ
จากผู้ถอืหน่วยลงทุน หรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้บริษัทจัดการ
มีอํานาจปฏิบตัิตามที่กําหนดไว้นัน้ โดยไมต้่องขอมติจากผู้ถอืหน่วยลงทุน หรือความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ดงัที่ได้ระบไุว้ในหวัข้อ 2.2.1 “การลงทนุในสิทธิใน
รายไดค่้าความพร้อมจ่าย” 

(ค) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาที่เก่ียวกบัการบริหารจดัการหรือจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ที่มีมลูค่าของสญัญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือ
ตัง้แตร้่อยละ 30 ขึน้ไปของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทํา 
แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดงักลา่ว เว้นแต่เป็นการการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญา
ซึ่งได้ระบไุว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือ เป็นการ
เข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาที่มีมลูค่าของสญัญาเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อย
กวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทํา แก้ไข 
หรือยกเลกิสญัญาดงักลา่ว ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.7 “การบริหารจดัการหรือการจดัผลประโยชน์
จากกิจการโครงสร้างพืน้ฐานในอนาคต” ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการกําหนดไว้อยา่งชดัแจ้งใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ แล้ววา่การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาที่เก่ียวกบั
การบริหารจดัการ หรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานใดไม่



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนท่ี 1 ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หน้าท่ี 253 

ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือความเห็นชอบจาก ผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้
บริษัทจัดการมีอํานาจปฏิบตัิตามที่กําหนดไว้นัน้โดยไม่ต้องขอมติจาก ผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ง) การเข้าทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจําหน่ายไป
ซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน หรือการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกบับุคคลที่
เกี่ ยวข้อง อันเป็นสัญญาที่เ ก่ียวกับการบริหารจัดการหรือจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งมีมูลค่าของทรัพย์สินหรือสญัญา (แล้วแต่กรณี) ไม่
น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการทําธุรกรรมดงักลา่ว หรือ ณ เวลาที่มีการเข้าทํา แก้ไข 
หรือยกเลิกธุรกรรมดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า ตามวิธีการที่
กําหนดไว้ในหวัข้อ 5.3 “การด าเนินการที่ต้องได้รับมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ” ทัง้นี ้ใน
กรณีที่มีการกําหนดไว้อย่างชดัแจ้งในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แล้วว่าการเข้า
ทําธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน หรือการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาที่เก่ียวกบัการ
บริหารจดัการ หรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานใดไม่ต้อง
ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้บริษัท
จัดการมีอํานาจปฏิบตัิตามที่กําหนดไว้นัน้โดยไม่ต้องขอมติจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(จ) การตกลง ยินยอม หรือใช้สทิธิออกเสยีงเพื่อให้บริษัทท่ีกองทุนรวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้นตาม
คําจํากดัความวรรค (จ) ของคําวา่ “ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน” ทําธุรกรรมตามข้อ 
(2) (3) (4) (7) หรือ (8) กับบุคคลที่ เกี่ยวข้องตามวิธีการที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 5.3 
“การด าเนินการทีต่อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ” 

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจดัการกองทุนรวมฯ 
ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.14 “การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมฯ” 

(ช) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.5  
“การเพ่ิมเงินทนุจดทะเบียน” 

(ซ) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 7.6  
“การลดเงินทนุจดทะเบียน” 

(ฌ) การควบหรือรวมกับกองทุนรวมอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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(ญ) การเลิกกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.16 “การเลิกกองทุนรวมฯ 
การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน” 

(ฎ) การเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ ลงทุน หรือกองทุนรวมฯ ที่
กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.8.3 “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย – (2) การ
เปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” และ 

(ฎ) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในเร่ืองที่
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสําคญั ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อกําหนด
ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบ
แทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน และเร่ืองที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่า
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งในกรณีดงักล่าวต้องได้รับมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ถอืหน่วยลงทุน  

(2) หลักเกณฑ์และวิธีการขอมตผู้ิถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยการสง่หนงัสอืขอมติไปยงัผู้ถอืหน่วยลงทุน 
หรือโดยการเรียกประชมุผู้ถอืหน่วยลงทุนก็ได้ 

บริษัทจัดการจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้านับจากวันที่มี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมฯ เข้าช่ือกนัทําหนงัสอืขอให้บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากบริษัทจัดการไม่เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าช่ือกนั
ทําหนงัสอืขอภายในระยะเวลาที่กําหนดข้างต้น ผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกนัไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมฯ อาจ
เรียกประชมุเองก็ได้ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการเรียกประชุม ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

(3) การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่
ประชมุผู้ถอืหน่วยลงทุน และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนการลงทนุ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งวนั
ปิดสมดุทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียน ลว่งหน้าเป็นระยะเวลา 14 วนั (หรือ
กําหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนกําหนด) ก่อนวนัปิดสมุด
ทะเบียนนัน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงวนัปิดสมดุทะเบียนจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ บริษัทจัดการ
จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อย
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กวา่ 7 วนั (หรือกําหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนกําหนด) ก่อน
วนัปิดสมดุทะเบียนตามที่เคยแจ้งไว้นัน้ 

บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้แก่ 
ผู้ถอืหน่วยลงทุนซึง่มีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมดุทะเบียน  

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบนัทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
ดงันัน้ การจ่ายหรือการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และสิทธิในการได้ รับหรือข้อจํากัดสิทธิใดๆ ของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดงักลา่ว ให้ถือว่าเป็น
การท่ีบริษัทจัดการกระทําไปโดยชอบ 

(3.1) การขอมติโดยส่งหนังสือ 

ในการขอมติโดยการส่งหนงัสือขอมติ มติของ ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจํานวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
สทิธิออกเสยีงไมว่า่จะเป็นเร่ืองใด เว้นแต่เป็นกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระทําตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 
7.14.1 “วิธีแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมฯ” 

(3.2) การขอมติโดยเรียกประชุม 

(ก) องค์ประชุม 

1. การขอมติโดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้อง
ประกอบด้วยผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ถอืหน่วยลงทุนทัง้หมด โดยมีหน่วยลงทุนนบั
รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมฯ เว้นแตท่ี่กําหนดไว้ในข้อ (ข) ท้ายนี ้

2. องค์ประชมุที่กําหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้นํามาใช้บงัคบักบัการ
ขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระทําตามที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.14.1 
“วิธีแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมฯ” 
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(ข) สิทธิออกเสียง 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยทางอ้อมในเร่ืองที่จะลงมติใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองที่จะลงมตินัน้ 

2. ผู้ถอืหน่วยลงทุนซึง่ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราที่กําหนด
ไว้ในหวัข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน” จะต้องงดออก
เสยีงสาํหรับหน่วยลงทุนสว่นท่ีถือเกินอตัรานัน้ 

(ค) ข้อก าหนดในการออกเสียง 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยลงทุนที่ตน
ถือ 

2. เ ว้นแต่กรณีที่ กําหนดไว้ในข้อ 3. และข้อ 4. ท้ายนี  ้มติของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่า
กึ่งหนึ่ง  ( เ กินกว่า ร้อยละ 50) ของจํานวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

3. เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี ้มติของ ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตาม
จํานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ร้อยละ 75 หรือ
มากกว่า) ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

1) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน

โครงสร้างพืน้ฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือ
ตัง้แตร้่อยละ 30 ขึน้ไปของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
รวมฯ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจําหน่ายไปดงักล่าว ตาม
หวัข้อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลกั – ทรัพย์สินที่
กองทนุรวมฯ ลงทนุเพ่ิมเติม” หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้
สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้ น
ตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคําว่า  “ทรัพย์สิน

โครงสร้างพืน้ฐาน” ดําเนินการดงักลา่ว 

2) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการบริหาร
จั ด ก า ร  ห รื อ จั ด ห า ผลป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ท รัพ ย์ สิ น 

กิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีมูลค่าของสญัญาเกินกว่า 
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100 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทํา 
แก้ไข หรือยกเลกิสญัญาดงักลา่วตามหวัข้อ 3.7“การบริหาร
จัดการหรือการจัดผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานในอนาคต” หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออก
เสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้ นตามคํา
จํากัดความวรรค (จ) ของคําว่า “ทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐาน” ดําเนินการดงักลา่ว 

3) การเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง หรือการตกลง 
ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯ 
เป็นผู้ ถือหุ้ นตามคําจํากัดความวรรค (จ)  ของคําว่า 
“ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน” เข้าทําธุรกรรมกบับุคคลที่
เกี่ยวข้องในเร่ืองที่ต้องได้รับมติของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามที่กําหนดในหวัข้อ 5.3 “การด าเนินการที่ต้องได้รับมติ
ของผูถื้อหน่วยลงทนุ” 

4) การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการใน
หวัข้อ 7.5 “การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน” หรือการตกลง 
ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯ 
เป็นผู้ ถือหุ้ นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคําว่า 
“ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน” ดําเนินการดงักลา่ว 

5) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการใน
หวัข้อ 7.6 “การลดเงินทุนจดทะเบียน” หรือการตกลง 
ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯ 
เป็นผู้ ถือหุ้ นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคําว่า 
“ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน” ดําเนินการดงักลา่ว 

6) การควบหรือรวมกบักองทนุรวมอื่น 

4. มติเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือ
แก้ไขวิธีการจัดการกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดใน
หวัข้อ 7.14.1 “วิธีแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมฯ” 
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(4) ผลผูกพัน 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนมีผลผูกพนัต่อบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามมตินัน้ เนื่องจากบริษัท
จัดการมีภาระผกูพนัทางกฎหมายในการบริหารและจดัการกองทุนรวมฯ ด้วยความรับผิดชอบ 
ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนรวมทัง้ต้องปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่บงัคบัใช้ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และมติผู้ถอืหน่วยลงทุนด้วย 

ผลผูกพนัของมติของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่าง 
ผู้ถอืหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการด้วย 

7.13.3 สิทธิในการได้รับเงนิคืนเม่ือเลกิโครงการ  

ผู้ถอืหน่วยลงทุนมีสทิธิที่จะได้รับเงินคืนตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการจดัการกองทุน
รวมฯ โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีที่ส านักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชี เพื่อทําการ
จําหน่ายทรัพย์สินและชําระหนีข้องกองทุนรวมฯ และจําหน่ายเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ใน
โครงการจดัการกองทุนรวมฯ 

7.13.4 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ แต่ทัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามและไม่ขดัต่อเง่ือนไข  และ
หลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ 

7.13.5 สิทธิประโยชน์อื่นๆ  

(1) สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ สามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนกําหนด  

ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะจํานําหน่วยลงทุนจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาแสดง และยื่นคํา
ขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการจํานําที่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน 
สาํหรับการดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนที่จะใช้ในการจํานํา 

นายทะเบียนอาจระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนไว้จนกวา่จะได้มีการจดทะเบียนการจํานําแล้ว 
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(2) สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมื่อมีการลดเงนิทุน 

ผู้ถอืหน่วยลงทุนมีสทิธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ระบไุว้
ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

7.14 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

7.14.1 วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการ สามารถกระทําได้ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) โดยมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ในกรณีเช่นนี ้ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้มีมติให้แก้ไข 

(2) บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ได้ โดยถือว่าได้รับมติจาก 
ผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้วเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูซึง่มีผลให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้โดย
ชดัเจน  

(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ หรือ 

(ค) การแก้ไขช่ือและรายละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง หรือ 

(3) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

การแก้ไขเพิ่มเติมไมว่า่ในกรณีใดๆ ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 
หรือวิธีจดัการไปยงัผู้ถือหน่วยลงทุนทกุคน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัแห่งท้องถ่ินอย่างน้อย 1 
ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไข
เพิ่มเติม หรือวนัท่ีถือวา่ได้รับมติ แล้วแตก่รณี 

7.14.2 การได้รับความเหน็ชอบในกรณีอื่น 

หากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการ จะกระทบต่อสิทธิและ
ภาระหน้าที่ของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน นายทะเบียน 
ผู้ ประเมินค่า และที่ปรึกษาใดๆ ตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 7.7 “การแต่งตั้ง สิทธิ หน้าที่ และความ
รบัผิดชอบของบคุคลที่เกี่ยวข้องของกองทนุรวมฯ” หรือกระทบต่อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.8 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ” การแก้ไขในกรณี
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ดงักลา่ว นอกจากจะต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว จะต้องกระทําโดยได้รับความเห็นชอบ หรือ
คํายินยอมจากฝ่ายที่เก่ียวข้อง แล้วแตก่รณีด้วย แตท่ัง้นี ้มติดงักลา่วของผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องไมข่ดั หรือ
แย้งกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ  หรือผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมฯ 

7.14.3 สิทธิออกเสียงยบัยัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการมีสทิธิและสงวนสิทธิที่ใช้สิทธิออกเสียงยบัยัง้ในการออกเสียงลงคะแนนใดๆ ในที่ประชุม ผู้
ถอืหน่วยลงทุนในเร่ืองที่เก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีจดัการซึง่
ขดัหรือแย้งกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือที่อาจทําให้เกิด
ความเสียหาย หรือขดัแย้งกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ  หรือที่กระทบต่อสิทธิและภาระหน้าที่ของ
บคุคลภายนอกซึง่เป็นคูส่ญัญาของกองทุนรวมฯ 

7.15 ช่องทางและวิธีการร้องเรียน 

ผู้ลงทนุสามารถสง่ข้อร้องเรียนได้ที่หนว่ยงานดงัตอ่ไปนี ้

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2686-6100 

โทรสาร 0-2670-0430 

 ส านักงาน ก.ล.ต.  

ที่อยู ่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์  0-2695-9999 

โทรสาร  0-2695-9660 

หรือ  www.sec.or.th 

http://www.sec.or.th/
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7.16 การเลิกกองทุนรวมฯ การคืนเงนิ และการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

7.16.1 การยกเลกิการจัดตัง้กองทุนรวมฯ โดยสมัครใจ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจดัตัง้กองทุนรวมฯ ที่อยู่ระหว่างการเสนอขายครัง้แรก 
บริษัทจัดการจะดําเนินการดงันี ้

(1) ยตุิการขายหน่วยลงทุน 

(2) รายงานให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วภายใน 7 วนันบัแต่
วนัท่ียตุิการขายหน่วยลงทุนนัน้ 

(3) คืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนตามสดัสว่นของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนภายใน 14 
วนันบัแตว่นัท่ีการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทุนรวมฯ สิน้สดุลง หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงิน
และผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักลา่วได้เพราะพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ่งที่บริษัทจัดการ
ต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจัดการชําระดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบ
กําหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบริษัทจัดการคืนเงินคา่จองซือ้จนครบถ้วน 

การอนมุตัิให้จดัตัง้กองทุนรวมฯ จะสิน้สดุลงในวนัท่ีบริษัทจัดการรายงานให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ 

โปรดศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการยกเลิกการจัดตัง้กองทุนรวมฯ และการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วย
ลงทุนในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ – (9) การคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทนุ”  

7.16.2 การคืนเงนิค่าจองซือ้ในกรณีเพิ่มเงนิทุนจดทะเบียน 

บริษัทจัดการจะต้องคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจาก
การจําหน่ายหน่วยลงทุนในกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนซึ่งมีการยกเลิกการเพิ่มเงินทนุในภายหลงั
เนื่องจากไม่สามารถลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานตามที่กําหนดไว้ได้ กรุณาศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการเพิ่มเงินทนุในหวัข้อ 7.5 “การเพ่ิมเงินทนุจดทะเบียน” 

7.16.3 การสิน้สุดการอนุมตัิของส านักงาน ก.ล.ต. ให้จดัตัง้กองทุนรวมฯ 

ก่อนวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ  หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ให้การอนุมัติของ
ส านักงาน ก.ล.ต. ให้จดัตัง้กองทุนรวมฯ เป็นอนัสิน้สดุลง 

(1) มีการจําหนา่ยหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ไมถ่ึง 500 ราย   

(2) มีการฝ่าฝืนอตัราการถือหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ – 
(2) อตัราการถือหน่วยลงทนุ” ข้างต้น 
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(3) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้มีมูลค่าไม่ถึง 2,000 ล้านบาท โดยการคํานวณมูลค่าหน่วย
ลงทุนที่ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ หรือ 

(4) มลูค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้เมื่อรวมกบัมลูค่าการกู้ยืมเงินจากบคุคลอื่น (ถ้ามี) มีมลูค่าไม่
เพียงพอท่ีจะลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

ในกรณีดงักลา่ว ให้บริษัทจัดการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่
ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนภายใน 14 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัสว่นของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. 
ทราบถึงกรณีดงักลา่วภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดงักลา่ว ทัง้นี ้หาก
บริษัทจัดการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ได้เพราะพฤติการณ์อนัใดอนัหนึง่
ที่บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจัดการชําระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วันที่ครบ
กําหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบริษัทจัดการคืนเงินคา่จองซือ้ครบถ้วน 

7.16.4 กรณีเลิกกองทุนรวมฯ 

หลงัจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ เมื่อปรากฏเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งในกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัท
จัดการจะดําเนินการเลกิกองทุนรวมฯ 

(1) เมื่อจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก 
ส านักงาน ก.ล.ต. 

(2) เมื่อมีการจําหนา่ยทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการนําเงินไป
ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ จนทําให้กองทุนรวมฯ มีเงินทุนจดทะเบียนตํ่ากว่า 
2,000 ล้านบาทเมื่อคํานวณจากมลูคา่ที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน 

(3) เมื่อมีการจําหน่ายทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการไม่
สามารถดําเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทุนรวมฯลงทนุมีมลูค่ารวมกนัไม่
น้อยกวา่ 1,500 ล้านบาท และไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ 
ภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน 

(4) เมื่อส านักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่เพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทุนรวมฯ 

(5) เมื่อครบกําหนดอายุของกองทุนรวมฯ (ถ้ามี) หรือสาเหตุของการเลิกกองทุนรวมฯ อื่นใด
ตามที่ได้กําหนดไว้ลว่งหน้า 
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(6) เกิดเหตุการณ์อื่นใดซึ่งบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นหนงัสือก่อนวนัเลิกกองทุนรวมฯ 
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วันท าการ 

(7) กองทุนรวมฯ ไม่สามารถแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ได้ภายใน 90 วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้ง
การลาออกจากการปฏิบตัิหน้าที่โดยบริษัทจัดการ 

(8) เมื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนมีมติให้เลกิกองทุนรวมฯ 

(9) เมื่อส านักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่เลกิกองทุนรวมฯ รวมตามมาตรา 128 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 

ในกรณีการเลิกกองทุนรวมฯ ตามข้อ (5) ข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่าง
น้อย 5 วันท าการ 

7.16.5 อ านาจของส านักงาน ก.ล.ต. ในการเลกิกองทุนรวมฯ 

ส านักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้ หรือจดัการกองทุนรวมฯ ได้ หากส านักงาน ก.ล.ต. 
เห็นวา่มีการฝ่าฝืน หรือมิได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 

เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตัง้กองทุนรวมฯ จะต้องมีการดําเนินการตาม
ขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ 7.16.1 “การยกเลิกการจดัตัง้กองทนุรวมฯ โดยสมคัรใจ” ข้างต้น หากการเพิก
ถอนการจัดการกองทุนรวมฯ เกิดขึน้หลงัจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมฯ แล้ว 
บริษัทจัดการจะต้องดําเนินการตามกระบวนการชําระบญัชีของกองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ในหวัข้อ 
7.16.6 “การช าระบญัชีกองทนุรวมฯ”  

7.16.6 การช าระบัญชีกองทุนรวมฯ 

เมื่อมีการเลกิกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการหรือผู้ ชําระบญัชี (แล้วแตก่รณี) จะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจัดการอาจทําหน้าที่ชําระบญัชีของกองทุนรวมฯ นัน้ได้ หรือจะแต่งตัง้บคุคลอื่นตามที่ 
ส านักงาน ก.ล.ต. กําหนดเป็นผู้ ชําระบญัชีของกองทุนรวมฯ ก็ได้ 

(2) เมื่อแต่งตัง้ผู้ ชําระบัญชีแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบบัญชีและเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของ
กองทุนรวมฯ รวมทัง้ดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์สง่มอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานตา่งๆ 
ของกองทุนรวมฯ นัน้ให้แก่ผู้ ชําระบญัชีภายใน 5 วันท าการนบัแตว่นัเลกิกองทุนรวมฯ 
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(3) บริษัทจัดการจะส่งมอบงบการเงินของกองทุนรวมฯ ณ วันเลิกกองทุนรวมฯ ที่ผ่านการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชี และรับรองโดยบริษัทจัดการเองให้แก่ผู้ ชําระ
บญัชีภายใน 15 วันท าการนบัแตว่นัเลกิกองทุนรวมฯ 

(4) ผู้ ชําระบญัชีจะจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ที่กองทุน
รวมฯ จะได้รับเป็นสําคญั ชําระหนีข้องกองทุนรวมฯ เก็บรวบรวม และแบ่งเงินหรือทรัพย์สิน
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนแตล่ะรายตามที่บริษัทจัดการกําหนดตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทุน
ตามสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนดําเนินการอย่างอื่นเท่าที่จําเป็นเพื่อให้การชําระ
บญัชีเสร็จสิน้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

(5) เมื่อชําระบัญชีเสร็จสิน้แล้ว ให้ผู้ ชําระบญัชียื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมฯ พร้อมทัง้
จดัสง่รายงานผลการชําระบญัชีตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. 

7.16.7 การเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

หน่วยลงทุนอาจถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ตอ่ไปนี ้

(1) หน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมฯ มีคุณสมบตัิไม่ครบตามข้อกําหนดการรับหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 7.3.2 (1) ถึง (5) “ข้อก าหนดการจดทะเบียนหน่วย
ลงทนุเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน” 

(2) เมื่อครบกําหนดอายุของกองทุนรวมฯ หรือเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมฯ 
ลว่งหน้า 

(3) บริษัทจัดการดําเนินการ หรือกระทําการดงัต่อไปนีอ้นัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ
ประโยชน์หรือการตดัสนิใจของผู้ลงทนุ หรือการเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทุน 

(ก) ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ 
ตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้ถือปฏิบตัิ 

(ข) เปิดเผยข้อมลูอนัเป็นเท็จในแบบคําขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทุนรวมฯ ที่
ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ หรือที่เปิดเผยต่อประชาชนทัว่ไป หรือไม่เปิดเผยข้อมลูของ
กองทุนรวมฯ ที่เป็นสาระสาํคญั หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมลูของกองทุน
รวมฯ ที่เป็นสาระสาํคญั 
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(ค) ดําเนินการใดๆ หรือมีเหตใุดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตัดสินใจของผู้ ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของ
หน่วยลงทุน 

(4) ผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็น หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินของกองทุน 

รวมฯ ไมถ่กูต้องเป็นเวลา 3 ปีติดตอ่กนั 

(5) เมื่อปรากฏเหตกุารณ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิจดัตัง้กองทุนรวมฯ หรือ 

(6) บริษัทจดัการร้องขอให้เพกิถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

8. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

8.1 บริษัทจัดการมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ที่ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายหลักทรัพย์ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการ ขดั หรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจัดการได้ดําเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ แล้ว 

8.2 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการใช้บังคับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการและ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ถอืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

8.3 การท่ีผู้ถอืหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรือลงทนุในหน่วยลงทุนตามโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ ไมว่า่ในทอดใดๆ ให้ถือวา่ผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ และข้อผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

 
9. ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูล 

ผู้ลงทนุสามารถขอรับข้อมลูรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการ ได้ที ่

  



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนท่ี 1 ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หน้าท่ี 266 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 

โทรศพัท์  0-2686-6100 

โทรสาร 0-2670-0430 

 

 



ภาคผนวก กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



ภาคผนวก กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 1: ตารางก าหนดมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ 



ภาคผนวก กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 

ภาคผนวก 1: ตารางกําหนดมลูคา่การเข้าลงทนุคงเหลอื 

หมายเหต:ุ  มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือที่ปรากฎบนตารางข้างต้นอ้างอิงจากมูลค่าการเข้าลงทุนที่กองทุนรวมฯ 

 เข้าลงทนุใน วันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ 

ปีที่มีการเลิกสัญญา
ฉบับนี ้

วันสุดท้ายของปีที่เลิกสัญญา
ฉบับนี ้

มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ (ล้านบาท) ณ 
วันสุดท้ายของปีที่เลิกสัญญา 

 
0 8 กรกฎาคม 2558 20,855  
1 7 กรกฎาคม 2559 20,214 

 2 7 กรกฎาคม 2560 19,622 
 3 7 กรกฎาคม 2561 18,994 
 4 7 กรกฎาคม 2562 18,325 
 5 7 กรกฎาคม 2563 17,610 
 6 7 กรกฎาคม 2564 16,869 
 7 7 กรกฎาคม 2565 16,083 
 8 7 กรกฎาคม 256 15,245 
 9 7 กรกฎาคม 2567 14,355 
 10 7 กรกฎาคม 2568 13,409 
 11 7 กรกฎาคม 2569 12,405 
 12 7 กรกฎาคม 2570 11,337 
 13 7 กรกฎาคม 2571 10,204 
 14 7 กรกฎาคม 2572 9,000 
 15 7 กรกฎาคม 2573 7,722 
 16 7 กรกฎาคม 2574 6,365 
 17 7 กรกฎาคม 2575 4,923 
 18 7 กรกฎาคม 2576 3,393 
 19 7 กรกฎาคม 2577 1,751 
 20 7 กรกฎาคม 2578 0 
 



ภาคผนวก กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

 

 

ภาคผนวก 2: รายงานสรุปผลการประเมินมูลค่าสิทธิการรับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ซ่ึงคาดว่าจะโอนไปยงักองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (ฉบับปรับปรุง) โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท 
เซอร์วิสเซส จํากัด 



รายงานสรุปผลการประเมินมูลค่าสิทธกิารรับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที 1 ซงึคาดว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมโครงสร้างพนืฐาน

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ณ วันที 30 มิถุนายน 2558

(ฉบับปรับปรุง)

จัดทาํโดย

บริษัท อีวาย คอร์เปอเรท เซอร์วสิเซส จาํกัด

31 ตุลาคม 2557
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บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 31 ตลุาคม 2557

1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชนั 32

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เรือง  รายงานสรุปผลการประเมินมลูคา่สิทธิการรับรายได้คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ชดุท ี1 ซึงคาดว่าจะโอนไปยงักองทนุรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที 1 การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (รายงานสรุปผลฉบับปรับปรุง)

เรียน ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1. บทนํา

ตามทีบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จํากดั (“ผู้ประเมิน”) ได้รับมอบหมายจาก บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ

กองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน) (“ผู้จดัการกองทนุ” หรือ “ผู้ว่าจ้าง”) เพือให้ประเมนิมลูค่าสทิธิการรับรายได้ค่า

ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที  (“โรงไฟฟ้า”) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”)

ซึงคาดวา่จะโอนไปยงักองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงฟ้าพระนครเหนือ ชดุที การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(“กองทุนรวม” หรือ “กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน”)

ผู้ประเมินได้ปฏิบตัิงานโดยใช้ข้อมลูจากฝ่ายบริหาร ทีปรึกษาทางการเงินและข้อมลูภายนอกอืน ๆ ซึงได้รบัใน

ระหว่างวนัที 8 ถึง 31 ตลุาคม 2557 และข้อมลูเพิมเติมบางส่วนเกียวกับประมาณการกระแสเงินสดทีจะโอนให้กบั

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ซึงได้รับระหว่างวนัที 17 ถึง 21 เมษายน 2558

ผู้ประเมินได้จดัทํารายงานสรุปผลฉบบันีเพือวตัถปุระสงค์ในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุในเอกสารเพือจดัตงั

กองทนุรวมโครงสร้างพืนฐานเท่านนั โดยเนือหาในรายงานฉบบันีเป็นการสรุปผลจากรายงานการประเมินมลูคา่สิทธิ

การรับรายได้คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที  ซึงคาดว่าจะโอนไปยงักองทุนรวมโครงสร้าง

พืนฐาน ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 (ฉบบัปรับปรุง) (“รายงานการประเมินมลูคา่”) ลงวนัที 31 ตลุาคม 2557

รายงานสรุปผลฉบบันีควรอา่นควบคูไ่ปกบัรายงานการประเมินมลูคา่ฉบบัเตม็ของผู้ประเมิน

บริษัท อีวาย คอร์เปอเรท เซอร์วิสเซส จํากดั

ชนั 33 อาคารเลครัชดา

193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ตู ้ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501

โทรศพัท์ +662 264 9090 โทรสาร +662 2640789
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2. ขอบเขตและลักษณะของงาน

ในปี 2554 กระทรวงการคลงั โดย สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (“สคร.”) ได้มีนโยบายให้ กฟผ.

พิจารณาใช้แหลง่เงินทนุในการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานผา่นกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน (Infrastructure fund)

เพือลดภาระการเป็นหนีสาธารณะและทําให้ภาครัฐสามารถแบ่งสว่นหนีสาธารณะทีมีจํากดัไปให้หน่วยงานของ

ภาครัฐอืน ๆ

เพือให้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล กฟผ. จึงมีแผนทีจะจดัตงักองทนุรวมโครงสร้างพืนฐาน ขนึ โดยอ้างอิงตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ทน. 1/2554 เรือง หลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจดัตงัและจดัการกองทนุ

รวมโครงสร้างพืนฐาน ลงวนัที 10 มกราคม 2554 และประกาศอืน ๆ ทีเกียวข้องทีมีการแก้ไขเพิมเติมในภายหลงั

(รวมเรียกวา่ “ประกาศฯ”)

สืบเนืองจากแผนดงักล่าว กฟผ. ได้แตง่ตงั ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เป็นทีปรึกษาทางการเงิน และ

มอบหมายให้ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้จดัการกองทนุ เพือจดัตงักองทนุรวม

โครงสร้างพืนฐานซึงจะเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที เป็นระยะเวลา

ประมาณ ปี โดย กฟผ. ยงัคงความเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดําเนินการเดินเครืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าตาม

มาตรฐานของ กฟผ.

วตัถปุระสงค์ของรายงานสรุปผลฉบับนีเพือนําเสนอความเห็นโดยอิสระต่อการประเมินมลูคา่ตลาดยติุธรรมของสิทธิ

การรับรายได้คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที 1 ซึงคาดวา่จะโอนไปยังกองทนุรวมโครงสร้าง

พืนฐาน ณ วนัทปีระเมนิมลูค่า

ในการประเมินมลูคา่ ผู้ประเมินได้รวบรวมข้อมลูทีจําเป็นต่อการประเมินมลูคา่สิทธิการรับรายได้คา่ความพร้อมจ่าย

ในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที 1 ซึงคาดว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ซึงข้อมลูดงักลา่ว

ได้รับจากฝ่ายบริหารของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที 1 (“ฝ่ายบริหาร”) และทีปรึกษาทางการเงิน รวมทงัหารือกบั

ฝ่ายบริหารและทีปรึกษาทางการเงิน เพือยืนยนัความเข้าใจจากเอกสารหลกัฐานทีได้รับ

ผู้ประเมินได้สอบทานข้อมลู ผลประกอบการในอดีตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที 1 ข้อมลูสาธารณะทีเกียวข้อง

รวมถงึเอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้อง ซึงเป็นทีมาของสมมติฐานทีใช้ในการประมาณรายได้คา่ความพร้อมจ่าย
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ผู้ประเมินมิได้จดัทําประมาณการทางการเงิน ประมาณการกระแสเงินสด หรือประมาณการอืน ๆ ของโรงไฟฟ้าพระ

นครเหนือ ชดุที   ทงันีผู้ประเมินอ้างอิงประมาณการทางการเงิน ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทีเกียวข้องในอดีตและ

อนาคต รวมถึงเอกสารสญัญาและรายงานทีเกียวข้องกับการจัดตงักองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ซึงได้รับจากฝ่าย

บริหาร และทีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยนัความถกูต้องของข้อมลูในอดีตและข้อมลู

ประมาณการทีได้รับ นอกเหนือจากขอบเขตของงานทีระบไุว้ในรายงานประเมินมลูค่า

ผู้ประเมินไม่ได้แสดงความเห็นหรือให้การรับรองความถกูต้องหรือความครบถ้วนของข้อมลูทีได้รับซึงฝ่ายบริหารหรือ

ทีปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูดงักลา่ว ผู้ประเมินถือว่าข้อมลูทีได้รับมีความนา่เชือถือและถกูต้อง

ครบถ้วน และเป็นตวัแทนข้อมลูทีเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที 1 เพือจดัตงั

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ณ วนัทีประเมินมลูค่า ผู้ประเมินจะไม่รับผดิชอบหากปรากฏในภายหลงัว่าข้อมลู

ข้างต้นทีได้มาไม่ถูกต้องตรงตามทีแสดงไว้

โดยปกติ ตวัเลขประมาณการทางการเงินทีใช้ในการจดัทํารายงานแสดงถึงวิสยัทศัน์และแผนการดําเนินการของฝ่าย

บริหารและทีปรึกษาทางการเงินทีนา่จะเป็นไปได้มากทีสดุ ณ วนัประเมินมลูคา่ ผู้ประเมินเข้าใจว่าประมาณการของ

ข้อมลูทางการเงินใด ๆ ทีได้รับนันถกูจดัทําขนึโดยคํานึงถึงสภาวะการแข่งขนัและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจซึงอาจ

กระทบตอ่การดําเนินงาน ผู้ประเมินยงัเข้าใจว่าฝ่ายบริหารและทีปรึกษาทางการเงินได้ใช้ความรู้และความสามารถที

ดีทีสดุในการกําหนดสมมติฐานสําคญัสําหรับช่วงเวลาประมาณการและมิได้ละเลยปัจจยัใด ๆ ทีอาจเกียวข้อง

อย่างไรก็ดีประมาณการทางการเงินอาจมีความแตกตา่งกบัผลประกอบการทีเกิดขนึจริงในช่วงเวลาประมาณการ

อย่างมีสาระสําคญั

ในการประเมินครงันี ผู้ประเมนิใช้ข้อมลูทีได้รับจากฝ่ายบริหารและทีปรึกษาทางการเงินเทา่นนั นอกจากนีสญัญา

การเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย (“สญัญา”) ซึงเป็นข้อมลูส่วนหนึงในการประเมินมลูค่า ณ วนัทีออก

รายงานฉบบันียงัเป็นฉบบัร่าง ผู้ประเมินไม่มีความรับผิดชอบในความแตกต่าง ระหวา่งข้อมลูทีได้รับและข้อมลูใด ๆ

ทีเกิดขนึระหวา่งวนัที 31 ตลุาคม 2557 จนถึงวนัที 30 มิถนุายน 2558 และความแตกตา่งระหวา่งเอกสารฉบบัร่างที

ผู้ประเมินได้รับและเอกสารฉบับจริง (ถ้ามี) ตลอดจนผลกระทบตอ่มลูคา่ตลาดยติุธรรมของสิทธิการรับรายได้คา่

ความพร้อมจ่ายจากความแตกต่างดงักล่าวข้างต้น
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ผู้ประเมินมบีทบาทเป็นผู้ประเมินมลูค่าอิสระเพือวตัถปุระสงค์สาธารณะและตามขอบเขตงานทีตกลงกบัผู้ ว่าจ้าง

เท่านนั การให้บริการของผู้ประเมินไม่ได้ทําขึนเพือวตัถปุระสงค์ของผู้ อืนหรือบุคคลทีสามอืนทีประสงค์จะใช้รายงาน

ผู้ประเมินมิได้เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของโรงไฟฟ้าและไม่ได้มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกียวข้องกบัโรงไฟฟ้า

ตามขอบเขตของงานทีระบุไว้ในรายงานประเมินมลูคา่ผู้ประเมินไม่ได้ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

ด้านบัญชี ด้านภาษีและในด้านอืน ๆ ทีต้องใช้ผู้ เชียวชาญเฉพาะด้านในการให้ความเห็น ซึงสําหรับคําแนะนําอืน ๆ

ดงัทีกล่าวมาข้างต้นนัน ผู้ประเมินจะใช้ข้อมลูทีได้รับจากฝ่ายบริหารหรือทีปรึกษาทางการเงินในการพิจารณาถึง

ความเหมาะสมเท่านนั

3. วิธีการประเมินมูลค่า

ในการประเมินมลูคา่สิทธิการรับรายได้คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที 1 ซึงคาดว่าจะโอนไปยงั

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ผู้ประเมินใช้คํานิยามของมลูค่าตลาดยุติธรรมเป็นพนืฐานในการกําหนดมลูค่า

ดงักลา่ว  ซึงมลูคา่ตลาดยติุธรรม โดยทวัไปหมายถึง ราคาทีสามารถเจรจาต่อรองกันในตลาดทีเปิดกว้างและไม่มี

ข้อจํากดัระหว่างผู้ ซือและผู้ขายทีมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนแต่ไม่รีบร้อน และสามารถต่อรองราคา

กนัได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ทีไม่มีความเกียวข้องกนั

จากการวิเคราะห์ลกัษณะของสิทธิการรับรายได้คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที 1 ซึงคาดวา่จะ

โอนไปยังกองทนุรวมโครงสร้างพืนฐาน รวมไปถึงข้อมลูอืน ๆ ทีผู้ประเมินได้รับ ผู้ประเมินเลือกใช้วิธีกระแสเงินสดคิด

ลด (Discounted Cash Flow หรือ DCF) ซึงเป็นการประเมินมลูคา่ภายใต้วิธีประเมินมลูคา่จากรายได้ (Income

Approach)

ในการประเมินมลูคา่ สมมติฐานสําคญัทีใช้ในการประเมินมลูคา่นนัผู้ประเมินได้รับจากฝ่ายบริหารและทีปรึกษา

ทางการเงิน ผู้ประเมนิได้พิจารณาถึงปัจจยัอืน ๆ ทีเกียวข้องทีจะส่งผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าพระ

นครเหนือ ชดุที 1 ในอนาคตเชน่ สภาพอตุสาหกรรมและการแข่งขนั สภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น รวมถึงได้พิจารณาถึง

ความเสยีงและความไม่แนน่อนของผลประกอบการในอนาคตในการประเมนิมลูค่า



หน้า 6

โดยสมมติฐานหลกัของประมาณการทีใช้ในการประเมนิมลูค่ามดีงันี

รายได้

- วนัจดัตงักองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานถกูกําหนดไว้ให้เป็นวนัที 1 กรกฎาคม 2558 ดงันนั ประมาณการ

กระแสเงินสดสําหรับกองทนุรวมโครงสร้างพืนฐานจึงเป็นประมาณการสําหรับช่วงวนัที 1 กรกฎาคม 2558

ถึงวนัที 30 มิถนุายน 2578 หรือคิดเป็นระยะเวลา 20 ปี ตามสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้คา่ความพร้อม

          จ่าย

- รายได้ค่าความพร้อมจ่ายจะถูกโอนให้กองทนุตามสดัส่วนทีกําหนดไว้ตามสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้

คา่ความพร้อมจ่ายดงัทีแสดงไว้ตามตารางข้างท้าย

- สตูรการคํานวณคา่ความพร้อมจ่าย  = , )

รวมกบัค่าความพร้อมจ่ายชว่งทีมีการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าตามสญัญา จะแบ่งออก 3 ส่วนได้แก่

1) ส่วนของ Full Availability Payments (“FAP”) ซึงคํานวณตามสตูร  =   โดย

· Base Availability Credit (“BAC”) คือ รายได้คา่ความพร้อมจ่ายตอ่เมกะวตัต์ตอ่หนึงชวัโมงตาม

สญัญา โดยสามารถคาํนวณตามสตูรข้างล่าง

โดย Availability Payment Rate (“APR”) หรือ อตัราคา่ความพร้อมจ่าย และ CAH (“Contracted

Available Hours”) หรือ จํานวนชวัโมงความพร้อมจ่ายทีระบตุามสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่

ความพร้อมจ่ายดงัทีแสดงตามตารางข้างท้าย

· Dependable Contracted Capacity (“DCC”) คือ กําลงัการผลิตไฟฟ้าพึงได้ตามสญัญาโดย ณ วนัที

ทําสญัญา โรงไฟฟ้าม ีDCC เท่ากบั 670 เมกะวตัต์ต่อชัวโมง และฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่าโรงไฟฟ้าจะ

สามารถคง DCC ไว้ได้ทีระดบันีตลอดอายุสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย

·  Wx (“Weight”) คือ คา่นําหนกัของแต่ละช่วงเวลา Peak และ Off Peak ซึงโดยเฉลียตลอดทงัปีแล้วมี

ค่าเท่ากบัหนึง (โดยฝ่ายบริหารคํานวณจากตารางทีแนบมาในสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้คา่ความ

พร้อมจ่าย)

2)  สว่นของส่วนลดและบทปรับตา่ง ๆ โดยแบ่งเป็น

· Deduction of Reduced  Availability (“DRA”) สําหรับ DRA ฝ่ายบริหารได้ประมาณการโดยคํานวณ

จากประมาณการของจํานวนชวัโมงบํารุงรักษาตามแผนตามสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้คา่ความ

พร้อมจ่าย และประมาณการจํานวนชวัโมงบํารุงรักษานอกเหนือแผน ตามทีแสดงดงัตารางข้างท้าย
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และประมาณการในสว่นของ Derated DRA ทงันีการประมาณการดงักลา่วสอดคล้องกบัความเห็น

จากทปีรึกษาทางเทคนิคตามทีระบใุนรายงานประเมนิทางเทคนิค

· Deduction of Short Notice for Reduce Availability (“DSN”) และ Deductions for Dispatch

Failure (“DDF”) โดยสําหรับในส่วนนี ฝ่ายบริหารได้ประมาณการบนข้อสมมตทิวีา่ DDF (ซึงรวมถึง

บทปรับในกรณีทีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าไมเ่ป็นไปตามคณุลกัษณะตามทีระบุไว้

ในสญัญาซือขายไฟฟ้า) จะมีคา่มากกวา่ DSN เสมอ สง่ผลให้ในประมาณการรายได้คา่ความพร้อม

จ่ายจะมกีารหักเฉพาะในส่วน ของ DDF ซึงเป็นสว่นทีมากกว่า ทงันีการประมาณการดงักล่าวมี

สอดคล้องกับความเห็นจากทีปรึกษาทางเทคนิคตามทีระบุในรายงานประเมินทางเทคนิค

ซึงตามสญัญาได้มีการกําหนดไว้ว่าผลรวมของส่วนลดและบทปรับตา่ง ๆ ตามทีกลา่วไว้ข้างต้น ยกเว้น

ในส่วนของ DRA ทีระบขุ้างต้น ซึงบทปรับจะมีมลูคา่เท่ากบัเฉพาะในสว่นของบทปรับทีมีมลูค่า

มากกวา่ร้อยละ 0.5 แตไ่มเ่กินร้อยละ 2 ของค่าความพร้อมจ่ายในแตล่ะงวดเวลา

3) ทงันีตามสญัญานอกจากคา่ความพร้อมจ่าย (AP) ทีกลา่วข้างต้น การเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อม

จ่าย ในช่วงทีมีการบํารุงและรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที  ตามแผนทีกําหนดไว้ กฟผ. ตกลงที

จะชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทนุรวมโครงสร้างพืนฐานเป็นจํานวนร้อยละ ของรายได้

คา่ความพร้อมจ่ายซงึคํานวณโดยอ้างอิงจากกําลงัผลิตไฟฟ้าในชวัโมงสดุท้ายก่อนทีจะมีการซ่อมแซม

หรือบํารุงรักษา
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ตารางแสดงค่าตัวแปรสาํคญัตามสัญญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

ปี CAH (ชัวโมง) จํานวนชัวโมงซ่อม

บํารุงตามแผน

APR1 (บาท) สัดส่วนการแบ่ง

รายได้ให้แก่กองทุน

รวม (%)

2558 8,109 336 3,605.82 54.94%

2559 7,274 1,176 3,580.25 74.25%

2560 8,109 336 3,512.59 79.82%

2561 8,109 336 3,160.62 87.72%

2562 7,557 888 3,160.62 87.52%

2563 8,132 336 3,160.62 88.35%

2564 8,109 336 3,050.36 90.40%

2565 7,251 1,176 3,050.36 89.70%

2566 8,109 336 3,019.86 91.80%

2567 8,132 336 2,852.09 97.34%

2568 7,557 888 2,791.69 98.77%

2569 8,109 336 2,791.69 99.61%

2570 8,109 336 2,791.69 99.67%

2571 7,274 1,176 2,791.69 98.52%

2572 8,109 336 2,791.69 99.77%

2573 8,109 336 2,791.69 99.82%

2574 7,557 888 2,791.69 99.10%

2575 8,132 336 2,791.69 99.92%

2576 8,109 336 2,791.69 100.00%

2577 7,251 1,176 2,791.69 100.00%

2578 7,170 336 3,643.01 77.5%

คา่เบียประกนัภยั

ตามสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายรายได้คา่ความพร้อมจ่ายจะต้องถูกหกัด้วยค่าเบียประกนัภยั

ก่อนโอนไปยังกองทนุรวมโครงสร้างพืนฐาน โดยค่าเบียประกันภยัเป็นเบียประกันภยัในรูปแบบของการประกนัภยั

ทรัพย์สินความเสียงภยัทุกชนิดและความเสียหายของเครืองจกัร (Industrial All Risks and Machinery

Breakdown Insurance) ประกนัภยัธรุกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) ประกนัภยัความรุนแรง

ทางการเมือง (Political Violence Insurance) และประกันภยัความรับผิดต่อสาธารณชน (Public Liability
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Insurance) ฝ่ายบริหารคาดการณ์คา่เบียประกันภยัทีประมาณ 48 - 52 ล้านบาทตอ่ปีตลอดอายขุองกองทนุรวม

โครงสร้างพืนฐาน ในขณะทีประกันภยัความรุนแรงทางการเมืองและประกนัภัยความรับผิดชอบต่อสาธารณชนของ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที 1 นนัเป็นการประกันภยัรวมร่วมกบัโรงไฟฟ้าอืน ๆ ของ กฟผ. ซึง กฟผ. จะรับผิดชอบ

คา่เบียประกนัดงักลา่วในปีแรกของชว่งเวลาทีจะมีการโอนรายได้คา่ความพร้อมจ่ายสทุธิ หลงัจากนนัคา่เบีย

ประกันภยัดงักล่าวจะถกูนํามารวมเป็นส่วนหนึงของคา่เบยีประกันภยัซึงจะถกูหกัออกจากรายได้คา่ความพร้อมจ่าย

สทุธิ โดยฝ่ายบริหารคาดการณ์คา่เบียประกันภยัดงักลา่วจากข้อมลูในอดตีอยูที่ประมาณ 2 ล้านบาทตอ่ปีตลอดอายุ

ทีเหลือของกองทนุรวมโครงสร้างพืนฐาน

อตัราคิดลด

อตัราคิดลดทใีช้ในการประเมินมลูค่าสทิธิการรับรายได้คา่ความพร้อมจ่ายในอนาคตของกองทนุรวมโครงสร้าง

พืนฐานคือ ร้อยละ 4.9 ถึง ร้อยละ 5.4

ในการคํานวณอตัราคิดลดสําหรับการประเมินมลูคา่ครังนี เนืองจากกระแสเงินสดสําหรับกองทนุรวมโครงสร้าง

พืนฐานเป็นกระแสเงินสดทีได้จากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามสญัญาหกัด้วยคา่เบียประกนัภยัซึงมีอตัราค่อนข้าง

คงทีในแตล่ะปีหรือเป็นอตัราตามทีกําหนดไว้ในสญัญา ทําให้การลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืนฐานนีมี

ลกัษณะความเสียงใกล้เคียงกับการลงทนุในหุ้นกู้  ผู้ประเมินจึงคํานวณอตัราคิดลดสําหรับการประเมินมลูค่าตลาด

ยติุธรรมในสิทธิการรับรายได้คา่ความพร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุที 1 ด้วยวธีิ Build-up

Method โดยอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลไทยอาย ุ20 ปี บวกด้วยสว่นชดเชยความเสียงจาก

การผิดนดัชําระหนีของโรงไฟฟ้าและความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต

4. ผลการประเมินมูลค่า

ตามทีสรุปไว้ในรายงานการประเมินมลูคา่ มลูคา่ตลาดยติุธรรมของสิทธิการรับรายได้คา่ความพร้อมจ่ายของ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที 1 ตามสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558

(“วนัทีประเมินมลูคา่”) อยูใ่นชว่งระหวา่ง 21,603 ล้านบาท ถึง 22,529 ล้านบาท

เพือให้เป็นไปตามแนวทางปฎิบติัทัวไปของการประเมินมลูคา่ ผู้ประเมินได้ประเมินช่วงมลูคา่ตลาดยติุธรรมของสิทธิ

การรับรายได้คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที  ช่วงมลูค่าดงักล่าวสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงทีว่า

ผู้ประเมินได้ประเมินมลูคา่ตามผลประกอบการในอนาคตตามสถานการณ์ตลาดและอตุสาหกรรมทีคาดการณ์ไว้ ซึง

รายได้คา่ความพร้อมจ่ายทีเกิดขนึจริงนันอาจแตกตา่งไปจากทีคาดการณ์ไว้ ภายในชว่งมลูคา่ดงักลา่วจงึไมมี่มลูคา่
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ใดเหมาะยิงกวา่หรือน้อยกว่ามลูค่าอืน อย่างไรก็ตาม หากต้องการพิจารณาใช้มลูค่าเดียวสําหรบัมลูค่าตลาด

ยติุธรรมโดยไม่มีเหตผุลเจาะจง โดยปกติสําหรับมมุมองจากการประเมินมลูค่าทีเป็นทียอมรับทวัไปจะพิจารณาใช้

คา่กึงกลางจากช่วงมลูคา่ของผลการประเมินซึงมีมลูคา่เท่ากบั 22,066 ล้านบาท

5. การใช้รายงานสรุปผลและข้อจาํกัด

การใช้รายงานสรุปผล

รายงานสรุปผลฉบับปรับปรุงนีจดัทําขนึเพือการนําไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ทีกล่าวไว้เท่านนั   ในกรณีทีฝ่ายบริหาร

หรือผู้ใช้ข้อมลูจะนํารายงานการประเมนิมลูค่าฉบบันีไปใช้เพือวตัถปุระสงค์อืน  ฝ่ายบริหารหรือผู้ใช้ข้อมลูจะต้อง

รับผิดชอบและรับความเสียงจากการใช้ข้อมลูดงักล่าวด้วยตนเอง

ข้อจํากดั

ผู้ประเมินได้มกีารสอบถามข้อมลูสําหรับการใช้ประเมินมลูค่ากับฝ่ายบริหารและทีปรึกษาทางการเงิน และได้จดัทํา

รายงานสรุปผลฉบับนีขนึโดยอ้างองิจากข้อมลูซึงได้รับจากฝ่ายบริหารและทปีรึกษาทางการเงิน รวมถงึได้ใช้ข้อมลู

ข้อมลูสาธารณะทวัไป ผู้ประเมินได้มกีารสอบทานเบืองต้นของข้อมลูทีได้รับและได้ทําการประเมินมลูคา่ตามข้อมลู

นนั ทงันีผู้ประเมินไมไ่ด้ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระหรือยืนยนัความน่าเชือถือและความถกูต้องแมน่ยําของข้อมลูใน

อดีตและข้อมลูประมาณการทีได้รับ ผู้ประเมินไม่ได้แสดงความเห็นหรือให้การรับรองไม่ว่าในรูปแบบใดในเรืองความ

ถกูต้องหรือความครบถ้วนของข้อมลูรวมถึงความเป็นไปได้ของประมาณการ

อย่างไรกต็ามทาง ฝ่ายบริหารและทีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมลูทางการเงิน รวมถึง

การสอบทานวา่ข้อมลูทีได้รับมีความถกูต้องและครบถ้วนในทุก ๆ ด้าน เพือใช้ข้อมลูทีกลา่วไว้ในการประเมนิมลูค่า

ผู้ประเมินจึงสนันิษฐานว่าข้อมลูทีได้รับมีความน่าเชือถือและถูกต้องแม่นยําและข้อมลูทีผู้ประเมินได้รับสะท้อนภาพ

การดําเนินงานทีเหมาะสมของโรงไฟฟ้า ณ วนัทีประเมินมลูคา่

ผู้ประเมินจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดของข้อมลูซึงอาจสง่ผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัตอ่การประเมินมลูคา่

ในรายงานสรุปผลฉบับน ีซึงเกิดจากข้อมลูทีถกูละเว้น บิดเบือนหรือไม่ครบถ้วนอนัได้มาจากฝ่ายบริหาร พนกังาน

หรือบุคคลใด ๆ ทีทางผู้ประเมิน ได้มีการตดิต่อสอบถามเรืองข้อมลู

การประเมินมลูคา่นีมิใช่คําแนะนําในการลงทนุ และมลูคา่ทีได้จากการประเมินตามรายงานฉบบันีไม่สามารถ

นําไปใช้เป็นราคาทีใช้ในการซือหรือขาย  ผู้ลงทนุจึงควรใช้ดลุยพินิจสว่นบคุคลในการตดัสินใจลงทนุ
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ภาคผนวก กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

 

 

ภาคผนวก 3:  รายงานการประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 (ฉบับ

ย่อ) สําหรับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย โดย บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จาํกัด 

 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

รายงานการประเมินมูลค่า 
รายได้ค่าความพร้อมจา่ยของ 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ฉบับย่อ) 

บริษัทสีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด 

31 ธันวาคม 2557 

 

ส าหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานการประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ฉบับย่อ) 

 

 

Disclaimer 

 
รายงานการประเมินมูลค่ารายไดค้่าความพร้อมจา่ยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 (ฉบับย่อ) (“รายงานฯ”) 

ฉบับนี้ จัดเตรียมขึ้นโดยบริษัทสีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด(“Silom Advisory”) ในฐานะผู้ประเมินมลูค่าอิสระ(Independent 
Valuer) ทีไ่ด้รับการแตง่ตั้งโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรงุไทย จ ากัด (มหาชน) (“บลจ. กรุงไทย”)เพื่อน าเสนอการ
ประเมินมูลคา่รายไดค้่าความพรอ้มจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที ่ 1(“โรงไฟฟ้าฯ”) ในรูปแบบของกระแสเงินสดสุทธิ
จากค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าฯที ่ กฟผ. จะโอนให้แกก่องทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุที่ 1 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กองทุนรวมฯ”) 

รายงานฯฉบับนี้มิได้มวีัตถุประสงค์เพื่อชี้แนะการพิจารณาตัดสินใจใดๆ ทีเ่กี่ยวกับการด าเนินการโรงไฟฟ้าฯของ 
กฟผ. และบลจ. กรุงไทย หรือไม่ได้มีวตัถุประสงคใ์นการชักชวนใหซ้ื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ แต่อยา่งใด 

ในการจัดท ารายงานฯ ฉบับนี้ Silom Advisory ได้พิจารณาจากเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 ร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องในการจัดตัง้กองทุนรวมฯ รายงานการประเมินทางเทคนิค (Technical Appraisal 
Report) ของ Mott MacDonald ในฐานะที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคของ กฟผ. และกองทุนรวมฯ และข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
สาธารณะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัย์ฯ”) โดยSilom Advisory ได้มีการตรวจสอบความ
เหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว เพื่อน ามาใช้อา้งอิงในสมมตฐิานทางการเงิน และจัดท าประมาณการทางการเงินของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในการประเมินมูลค่ารายได้คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1ในครั้งนี ้

รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อวัตถปุระสงค์สาธารณะตามขอบเขตงานท่ีก าหนดไว้ โดยน าเสนอผลการประเมิน
มูลค่ารายได้คา่ความพร้อมจา่ยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1ตามวตัถุประสงคข์้างต้นดงันั้น Silom Advisory จะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกดิขึ้นจากการใช้รายงานฉบับนี้ หรือการใชข้้อมูลท่ีมีอยู่ในรายงานฉบับนี้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น และผู้อื่นใดไมส่ามารถดัดแปลง เปล่ียนแปลง และแก้ไขไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือท้ังหมดของรายงานฯ เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม 
 



รายงานการประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ฉบับย่อ) 
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ค าย่อ(Abbreviation) 

โรงไฟฟ้าฯ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 
กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
บลจ. กรุงไทย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ ร่างสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายระหว่างกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระ

นครเหนือ ชุดท่ี 1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
กองทุนรวมฯ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1  
MWh เมกะวัตต์ x ชั่วโมง 
AP1 รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) ท่ีจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ ตามร่างสัญญาการเข้า

ลงทุนฯ(หน่วย: บาท) 
FAP รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1ท่ีจะจ่ายให้กองทุนรวมฯ เต็มก าลังการผลิต 

DCC ก่อนหักส่วนลดและบทปรับ (Full Availability Payment) (หน่วย: บาท) 
DRA ส่วนลดจากการท่ีโรงไฟฟ้าฯมีความพร้อมต่ ากว่า COCs (Deduction for Reduced Availability) 

(หน่วย: บาท) 
COCs สมรรถนะและคุณลักษณะในการท างานของหน่วยผลิตไฟฟ้าตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ 
DSN บทปรับจากการท่ีโรงไฟฟ้าฯมีความพร้อมลดลงและไม่ได้แจ้งล่วงหน้าภายในเวลาท่ีก าหนด (Deduction 

for Short Notice) (หน่วย: บาท) 
DDF บทปรับจากการท่ีโรงไฟฟ้าฯไม่สามารถเดินเครื่องได้ตามท่ีศูนย์ควบคุมฯสั่งการ (Deduction for 

Dispatch Failure) (หน่วย: บาท) 
BAC รายได้ค่าความพร้อมจ่ายต่อ MWh (Base Availability Credit) (หน่วย: บาท/MWh) 
DCC ก าลังการผลิตไฟฟ้าพึ่งได้ตามร่างสัญญา (Dependable Contracted Capacity) ซึ่งเป็นค่าท่ีได้จากการ

พิจารณาผลทดสอบ Net Capacity Test ครั้งล่าสุดทั้งนี้ ณ วันท่ีท าสัญญากับกองทุน โรงไฟฟ้าฯมี DCC 
เท่ากันกับ Contracted Capacity 670 MW 

W ค่าน้ าหนักของแต่ละช่วงเวลา Peak และ Off Peak ซึ่งโดยเฉลี่ยตลอดท้ังปีแล้วมีค่าเท่ากับ 1 (ค านวณ
จากตารางท่ีระบุตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ - เอกสารแนบ 2)  

APR1 อัตราค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment Rate) ท่ีจะจ่ายให้กองทุนรวมฯ (หน่วย: บาท/MW) 
CAH จ านวนชั่วโมงความพร้อมจ่ายรายปีตามที่ระบุตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ(Contracted Available 

Hours) (หน่วย: ชั่วโมง) 
LV ค่าคงที่ในการค านวณ DRA ตามที่ระบุตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ 
DU ระดับค่าความพร้อมที่ลดลงจาก COCs  ค านวณตามสูตรท่ีระบุตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ 
EH จ านวนชั่วโมงเทียบเท่าซึ่งคิดจากจ านวนชั่วโมงท่ีแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าเวลาท่ีก าหนด ค านวณตามสูตร

และเงื่อนไขที่ระบุตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ 
DF จ านวนเงินค่าปรับจากการท่ีโรงไฟฟ้าฯมีความพร้อมลดลงต่ ากว่าระดับที่ศูนย์ควบคุมฯสั่งการและไม่ได้

แจ้งล่วงหน้าภายในเวลาท่ีก าหนด โดยค านวณตามสูตรและเงื่อนไขที่ระบุตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ 
(Decrement Factor) 

Silom Advisory บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด ผู้ประเมินมูลค่าอิสระ 



รายงานการประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ฉบับย่อ) 

หน้า 3 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

 
บริษัทสีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด(“Silom Advisory”) ในฐานะผู้ประเมินมูลคา่อิสระ(Independent Valuer) ที่ได้รับการ

แต่งตัง้โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรงุไทย จ ากัด (มหาชน) (“บลจ. กรุงไทย”)เพื่อน าเสนอการประเมินมูลค่ารายไดค้่า
ความพร้อมจา่ยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในรูปแบบของกระแสเงินสดสุทธิจากโรงไฟฟ้าฯที่จะโอนให้แก่กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (“กองทุนรวมฯ”) เพื่อใช้อ้างอิงในการ
พิจารณามูลค่าการลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของกองทุนรวมฯ 

ทั้งนี้ Silom Advisoryได้พิจารณาจากเอกสารและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน 
(Invoice) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่เรียกเก็บจาก กฟผ. สมมติฐาน และประมาณการทางการเงินท่ีได้รับจาก
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 รายงานการประเมินทางเทคนคิ (Technical Appraisal Report) จัดท าโดยบริษัท Mott 
MacDonaldในฐานะท่ีปรึกษาทางดา้นเทคนิคของ กฟผ. และกองทุนรวมฯ รา่งสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้คา่ความพร้อม
จ่ายระหว่างกองทุนรวมฯ และ กฟผ. ข้อตกลงและเงื่อนไขการซือ้ขายไฟฟ้าภายในระหว่างสายงานผลิตและสายงานระบบส่ง
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (Internal PPA) หนังสือยืนยันการซื้อกา๊ซฯส าหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือระหว่าง 
กฟผ. และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เงื่อนไขความคุม้ครอง และรายละเอียดอื่นๆ ของรา่งสัญญาประกันภัยของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 (TOR) เอกสารและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1และข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ’) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“ThaiBMA”) 

ในการประเมินมูลคา่รายได้คา่ความพร้อมจา่ยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 Silom Advisory เลือกใช้วิธมีูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ในการประเมิน เนื่องจากวธิีนี้จะอ้างองิมูลคา่ของกระแสเงินท่ี
กองทุนรวมฯ จะได้รับจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าฯในชว่งระยะเวลาประมาณการตามร่างสัญญา
การเขา้ลงทุนฯ ซึง่จะสามารถสะท้อนถึงมูลคา่ที่เหมาะสมของมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่
1 ดังกลา่วไดด้ีที่สุด 

อย่างไรกต็ามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงินสด เป็นการประเมินจากประมาณการทางการเงิน ซึง่ตัง้อยู่บน
สมมติฐานตา่งๆ ที่ได้รับจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 และก าหนดขึ้นมาภายใต้ภาวะการผลิต สภาวะเศรษฐกจิและ
สถานการณ์ปจัจุบัน ณ วันท่ีท าการประเมิน  การเปล่ียนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต อันมีผลกระทบต่อสมมตฐิานดังกลา่ว
ข้างต้นอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลให้ผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์หรือท าให้ตวัแปรต่างๆ 
ที่ใช้ในการประเมินมูลคา่เปล่ียนแปลงไป ดังนั้นมูลค่ารายได้คา่ความพร้อมจา่ยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1ที่ประเมินได้
ตามวิธีนี้กจ็ะเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกัน 

โดยสรุป Silom Advisoryมีความเห็นว่า มูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ณ 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 20,859.17 - 22,670.95 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ ท าให้ทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เสียหายทัง้หมด หรือเสียหาย
อย่างมีนัยส าคัญ หรือถูกยกเลิกสัญญาใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และไม่สามารถ
ด าเนินการผลิตไฟฟ้า หรือไม่สามารถโอนรายไดค้่าความพร้อมจา่ยตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ ให้แก่กองทุนรวมฯ ไดก้ฟผ.
จะต้องคืนมูลคา่การเขา้ลงทุนคงเหลือ และจะต้องช าระค่าปรับกรณีผิดสัญญา (กรณคีวามเสียหายเกิดจากความผิดของ 
กฟผ.) ให้แก่กองทุนรวมฯ รวมทั้ง กฟผ. จะด าเนินการจัดหากรมธรรม์ทรัพย์สินในเงื่อนไขแบบ “Industrial All Risks 
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1. การประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
 

ในการประเมินมูลคา่รายได้คา่ความพร้อมจา่ยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในรูปแบบของกระแสเงินสดจาก
รายได้คา่ความพร้อมจา่ยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1ในครัง้นี้ Silom Advisory เลือกใช้วิธมีลูค่าปัจจุบันของกระแสเงิน
สด (Discounted Cash flow:DCF) ในการประเมิน โดยค านวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ของกระแสเงินสดสุทธจิาก
รายได้คา่ความพร้อมจา่ยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ในอนาคตตลอดชว่งระยะเวลา 20 ปี ตามร่างสัญญาการเขา้
ลงทุนในรายไดค้่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 (“ร่างสัญญาการเขา้ลงทุนฯ”)โดยก าหนดสมมติฐานเป็น
ช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2558 –  เดือนมิถุนายน 2578 (โดยตัวเลขที่ปรากฏในตารางต่างๆใน
รายงานประมาณการทางการเงินมีความหมายดังนี้ คือ ในปี 2558 หมายถงึประมาณการระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2558 – 
มิถุนายน 2559 และปี 2577 หมายถงึ กรกฎาคม 2577 – มิถุนายน 2578) 

Silom Advisory ได้ค านวณหาอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับจากการลงทุน(Return on Unit 
Holder)โดยอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นคาดวา่จะได้รบั(Return on Equity:Re)ของบริษัทจดทะเบียนท่ีประกอบ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย และอัตราผลตอบแทนของหุ้นกูข้อง กฟผ.เพื่อใช้เป็นอตัราส่วนลดและค านวณหากระแสเงินสด
สุทธิในอนาคตจากรายได้ค่าความพร้อมจา่ยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่จา่ยให้แกก่องทุนรวมฯ โดยตัง้อยู่บน
พื้นฐานวา่ธุรกจิของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที ่ 1ยังคงด าเนินตอ่ไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) จนครบก าหนด
ระยะเวลาตามร่างสัญญาการเขา้ลงทุนฯภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน และไม่มีเหตุการณ์อื่นใดที่อาจ
ส่งผลให้ธุรกิจของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1หยุดด าเนินงาน (ยกเว้นการหยุดซ่อมบ ารุงรักษาตามแผน หรือการหยุดซอ่ม
บ ารุงรักษานอกเหนือจากทีว่างแผนไว้ตามที่คาดการณ์ในสมมตฐิาน) 

 
รายได้คา่ความพร้อมจา่ยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1ตามที่ระบุในร่างสัญญาการเขา้ลงทุนฯซึ่งมคีู่สัญญาคอื 

กฟผ. และกองทุนรวมฯและอา้งองิการค านวณรายไดค้่าความพร้อมจ่ายตามข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อไฟฟ้าที่แนบในร่าง
สัญญาการเข้าลงทุนฯ ซึ่งค านวณได้ดังนี ้

 
  รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
 = รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP1)–เบี้ยประกันภัย 
โดยที่ 
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 = (1)FAP – (2)DRA – (ค่าสูงสุดระหว่าง (3)DSN และ (4)DDF)  
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2. การค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 
 
สมมติฐานทางการเงนิ 
 
1) รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที ่ 1 เต็มก าลงัการผลิต(Full Availability Payment: 

FAP) 

FAP จะมีการค านวณทุกชั่วโมงจนกว่าโรงไฟฟ้าฯจะมีชั่วโมงความพร้อมสะสมครบตาม CAH (ภายหลังครบ CAH 
แล้ว โรงไฟฟ้าฯจะไม่ได้รับค่าความพร้อมจ่ายอีก)ดังนั้นเพื่อให้ได้ระยะเวลาส าหรับไปค านวณค่าFAP จึงต้องประมาณการ
ระยะเวลาที่โรงไฟฟ้าฯจะหยุดเครื่องทั้งจากการบ ารุงรักษาตามแผนและนอกแผนเพื่อน าไปรวมกับจ านวนชั่วโมงความพร้อม 
CAH 

สมมติฐานและการค านวณ FAP ในแต่ละปีมดีังนี ้

1.1 ชั่วโมงการผลิตไฟฟ้า 
ตามรา่งสัญญาการเข้าลงทุนฯไดม้ีการก าหนดจ านวนชัว่โมงการผลิตไฟฟ้า (Contracted Available Hours: CAH) 

ในแต่ละปซีึง่ได้หักระยะเวลาจากการหยุดซ่อมบ ารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance Outage) และการหยุดซ่อม
บ ารุงรักษานอกแผน (Unplanned Outage) ไว้อย่างชดัเจนแล้ว 

โดยสามารถสรุปรายละเอยีดได้ดงันี้ 
 ระยะเวลาท างานบ ารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance Outage) ส าหรับท างานบ ารุงรักษาหลักของ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 

(A) การซ่อมบ ารุงรกัษาทั่วไป (Normal Maintenance) เป็นการหยุดซ่อมบ ารุงทกุๆ 8,000 ชั่วโมงการผลิต
ไฟฟ้า หรือประมาณปีละครั้ง หยดุครั้งละ 336 ชั่วโมง 

(B) การซ่อมบ ารุงรกัษาตรวจสอบขนาดเล็ก(Minor Inspection)เป็นการหยุดซ่อมบ ารุงทุกๆ 24,000 ชั่วโมง
การผลิตไฟฟ้า หรือประมาณ 3 ปีครั้ง หยุดครัง้ละ 888 ชั่วโมง 

(C) การซ่อมบ ารุงรกัษาครั้งใหญ(่Major Overhaul) เป็นการหยุดซอ่มบ ารุงทกุๆ 48,000 ชั่วโมงการผลิต
ไฟฟ้า หรือประมาณ 6 ปีครั้งหยดุครั้งละ 1,176 ชั่วโมง 

(D) การตรวจสอบ Steam Turbine Generator จะวางแผนตามการบ ารุงรักษา Gas Turbine Generator 

 ระยะเวลาท างานบ ารุงรักษานอกแผน (UnplannedOutage) ซึ่งก าหนดสมมติฐานโดยอ้างอิงจากจ านวนชั่วโมง
ที่มีการหยดุซ่อมนอกแผน โดยใชค้่าเฉล่ียข้อมูลในอดตีของ กฟผ. และค่าเฉล่ียของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 
1 ปี 2553 – 2556 ซึ่งเทา่กับประมาณร้อยละ 1.50 ของชั่วโมงการผลิตทั้งปี หรือเท่ากับ 131 ชั่วโมงต่อป ี

1.2 อัตรารายไดค้่าความพร้อมจ่ายต่อ MWh (APR1) และรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าฯเต็มก าลัง
การผลิต (FAP) 
อัตรารายได้ค่าความพร้อมจ่ายตอ่ MWhในส่วนของ AP1 (รายไดท้ี่จะโอนเข้ากองทุนรวมฯ) อ้างองิจากสูตรการ

ค านวณตามร่างสัญญาการเขา้ลงทุนฯ โดย  
 

รายได้คา่ความพร้อมจา่ยต่อ MWh(Base Availability Credit: BAC)  =   (APR1 x 1000)/CAH 
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โดยทีป่ระมาณการAPR1ของทุกปมีีก าหนดไว้ในรา่งสัญญาการรว่มลงทุนฯ และ CAH อ้างองิจากตารางในขอ้ 1.1)
ดังนั้น จะค านวณรายไดค้่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เตม็ก าลังการผลิต (FAP) ซึ่งค านวณจากสูตร 

   
 FAP = BAC x DCC x W 
 
1.3 รายได้ค่าความพร้อมจ่ายในช่วงการซ่อมบ ารุงรักษาตามแผนการบ ารุงรักษา (Planned Maintenance 

Outage) 
ตามรา่งสัญญาการเข้าลงทุนฯ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะได้รายได้คา่ความพร้อมจา่ยเพิม่ในชว่งทีม่ีการซ่อม

บ ารุงรักษาตามแผนการบ ารงุรักษา (Planned Maintenance Outage) เป็นจ านวนร้อยละ 10 ของรายไดค้่าความพร้อมจ่าย 
(ก าลังการผลิตปกติ)  
 
2) การลดลงของรายไดค้่าความพร้อมจ่าย (Deduction for Reduced Availability: DRA) 

 
การลดลงของรายไดค้่าความพรอ้มจ่าย (DRA) ตามรา่งสัญญาร่วมลงทุนฯ แบ่งไดเ้ป็น 7 เหตุการณ์ (DRA1 - 7) 

ตามรายการ COCs 1-7 แต่ในการประมาณการได้ค านวณ DRA ไว้ดังนี ้

2.1 DRA1 (Planned and Unplanned Outage)  
 ส่วนลดจากการท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่ 1 มคีวามพร้อมต่ ากว่า COCs (Deduction for Reduced 

Availability) เป็นการลดลงของรายได้คา่ความพร้อมจา่ยในส่วนของ AP1 ทีเ่กิดจากการหยุดซ่อมบ ารุงรักษา
ตามแผน(Planned Maintenance Outage) และการหยุดซ่อมบ ารุงรกัษานอกเหนือจากที่วางแผนไว้ 
(Unplanned Outage) โดยก าหนดสมมติฐานอ้างอิงจากจ านวนชั่วโมงทีห่ยุดการผลิตในแต่ละปีตามข้อมูลใน
ข้อ 1.1)  

2.2  DRA1 (Derating Event) 
การลดลงของก าลังการผลิตไฟฟ้า ที่เกิดจากขีดจ ากดัในการจา่ยกระแสไฟฟ้าที่คา่ๆหน่ึงซึง่สามารถเกิดไดจ้าก
ความผิดพลาดของอุปกรณ์ ขดีจ ากดัการเดินเครื่อง การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์และเครื่องจักรตามกาลเวลา 
และสภาพแวดล้อม (ในท่ีนี้ จะเขยีนโดยย่อว่า DRA1 Derate) 

 
 DRA1 Derate = LV x (BAC x DCC x W) x DU 

 
โดยที ่LV = 1 

ในส่วนของ DU หรือระดับค่าความพร้อมที่ลดลงของก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้า (อัตราการ Derate) 
ตามความไม่พร้อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1ก าหนดสมมติฐานโดยอ้างอิงตามการค านวณของ กฟผ. 
จากค่าเฉล่ียข้อมูลในอดีตของโรงไฟฟ้าตา่งๆ ของ กฟผ. ซึ่งโรงไฟฟ้าที่มีการติดตัง้เครื่องจกัรใหม่และเริ่มผลิต
ไฟฟ้าจะมีคา่ DU ต่ า คือ ประมาณร้อยละ 0.6 ของก าลังการผลิตไฟฟ้า ส่วนโรงไฟฟ้าที่ด าเนินการผลิตไฟฟ้า
เป็นระยะเวลายาวนานประมาณ 25 ปี จะมคี่า DU เพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 1.5 ของก าลังการผลิตไฟฟ้า 
(หรือมีการลดลงของก าลังไฟฟ้ามากขึ้น) 
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โดยก าหนดให้คา่ DU ในปี 2556 (ซึ่งเป็นปีที่เริ่มผลิตไฟฟ้าได้ปกติ) เท่ากับ 0.6%ของก าลังการผลิต
ไฟฟ้า และป ี2578ซึ่งจะครบระยะเวลาผลิตไฟฟ้าได ้25 ปี มีค่า DU เท่ากับ1.5% ของก าลังการผลิตไฟฟ้า โดย
ระหว่างป ี2557 – 2577 จะปรับเพิม่ค่า DU ในอัตราร้อยละ 4.25 ต่อปีเท่ากันทุกปี  

2.3    DRA 2 – 7 
 เป็นการลดลงของรายได้คา่ความพร้อมที่เกดิจากเหตุการณ์อื่นๆซึ่งมีผลกระทบน้อย และมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 

ซึ่งในอดีตตัง้แตเ่ริ่มผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ปี 2553 – ปัจจุบัน) มีคา่ปรับลดที่เกิดจาก 
DRA 2-7 น้อยมาก อย่างไรก็ตาม ในประมาณการทางการเงินก าหนดให้มี DRA 2-7 ไว้ปีละ 1 ล้านบาท 
ภายใต้สมมตฐิานแบบ Conservative 

 
3) บทปรับจากการทีโ่รงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ไม่สามารถเดินเครื่องไดต้ามทีศู่นย์ควบคุมฯสั่งการ

(Deduction for Dispatch Failure: DDF) 
 
ทั้งนี้ DDF ค านวณจากสูตร 
 
DDF = DF x Time Factor 
 
โดยที่   
DF = จ านวนเงินค่าปรับจากการท่ีโรงไฟฟ้าฯมีความพร้อมลดลงต่ ากวา่ระดับท่ีศูนย์ควบคุมฯส่ังการ

และไม่ได้แจ้งล่วงหน้าภายในเวลาที่ก าหนดโดยค านวณตามสูตรและเงื่อนไขที่ระบุตามร่าง
สัญญาการเข้าลงทุนฯ (Decrement Factor) ตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ โดยอ้างอิงจาก
การลดลงของก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าฯ (หน่วย: MW)ดังนี ้

 
การลดลงของก าลังการผลิตไฟฟ้า

(Decrement) 
DF เท่ากับ (ล้านบาท) 

Decrement < 20 MW 0 
20 MW < Decrement < 100 MW Decrement x 5,000 บาท/MW 
100 MW < Decrement < 400 MW (Decrement – 100 MW) x (10,000 บาท/MW) + 500,000 บาท 

Decrement > 400 MW (Decrement – 400 MW) x (15,000 บาท/MW) + 3,500,000 บาท 

ซึ่งในกรณีของโรงไฟฟา้พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทีม่ีก าลังการผลิต 670 MW หากมีการหยุดการ
ผลิตไฟฟ้า จะท าใหก้ าลังการผลิตลดลงมากกว่า 400 MW ซึ่งม ี DF เข้าเกณฑ์สุดทา้ยและ
สามารถค านวณคา่ DFได้ตามสตูรการค านวณเท่ากับ 7.55 ล้านบาท/ครั้ง 

Time Factor      =      (30-Prior notice time in minutes)2 / 900 
ซึ่งในท่ีนี้ไดต้ั้งสมมติฐานใหเ้ป็นเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นทันทีทันใด โรงไฟฟ้าจึงไม่สามารถท าการแจ้งศูนย์ควบคุมฯ 
ล่วงหน้าได้ (Prior notice time เท่ากับ ศูนย)์ สามารถค านวณหา Time Factor ได้เท่ากับ 1 
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และในการประมาณการไดต้ั้งสมมติฐานจ านวนครัง้ที่เกิดปัญหาการผลิตและส่งผลใหต้้องมกีารเริ่มเดินเครื่อง
ใหม่ ซึง่จากข้อมูลในอดีตของ กฟผ. มีจ านวนเฉล่ีย 4 ครั้งต่อป ี

 
ดังนั้น จะได้คา่ DDF เท่ากับ 30 ล้านบาท/ปี 

 
ทั้งนี้ ตามร่างสัญญาการเขา้ลงทุนฯและตามข้อตกลง Internal PPA กับ กฟผ. ได้มีการระบุมูลค่ารวมของส่วนลด

และค่าปรับจาก DRA2-7 DSN และ DDF ให้มีคา่สูงสุดไมเ่กินรอ้ยละ 2 ของรายได้คา่ความพรอ้มจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ที่ค านวณจาก FAP หักลบด้วย DRA1  

 
ดังนั้น โดยสรุปจากข้อมูลข้างตน้ ในรายการท่ี 1) – 3) สามารถสรุปกระแสเงินสดจากรายไดค้่าความพร้อมของ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทีจ่ะโอนให้แกก่องทุนรวมฯ (AP1) ตามสูตร 
 
 AP1 =       FAP –DRA – (Max (DSN, DDF)  
 

 
4) สัดส่วนการโอนรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุดที่ 1(AP1) เข้ากองทนุรวมฯ 

ตามรา่งสัญญาการเข้าลงทุนฯ มกีารระบุสัดส่วนของรายไดค้่าความพร้อมจ่าย (AP1) ที่จะโอนใหก้องทุนรวมฯ ในแต่
ละปี โดยสรุปสัดส่วนการโอน และรายได้คา่ความพร้อมจา่ย (AP1) ที่จะโอนให้กองทุนรวมฯ ได้ดังนี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

สัดสว่น   AP1 ที่จะโอน 54.94% 74.25% 79.82% 87.72% 87.52% 88.35% 90.40% 89.70% 91.80% 97.34% 
AP1 ที่จะโอนให้กองทุนรวมฯ (ก่อน
หักเบี้ยประกันภัย) 

1,314.89 1,785.27 1,859.44 1,835.92 1,845.31 1,848.02 1,823.59 1,831.03 1,831.89 1,832.54 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

สัดสว่น   AP1 ที่จะโอน 98.77% 99.61% 99.67% 98.52% 99.77% 99.82% 99.10% 99.92% 100.00% 100.00% 
AP1 ที่จะโอนให้กองทุนรวมฯ (ก่อน
หักเบี้ยประกันภัย) 

1,833.00 1,833.73 1,834.12 1,834.37 1,834.43 1,834.52 1,834.54 1,834.59 1,835.14 1,856.74 

 
5) เบี้ยประกันภัย 

กฟผ. จะด าเนินการจดัหากรมธรรม์ทรัพย์สินในเงื่อนไขแบบ “Industrial All Risks Insurance and Machinery 
Breakdown Insurance” กรมธรรม์ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) กรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) ส าหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที ่1 ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีตลอดระยะเวลาตามรา่งสัญญาการเข้าลงทุนฯ 

ซึ่ง ณ วันท่ี Silom Advisory ท าการประเมินมูลค่ารายไดค้่าความพร้อมจา่ยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ. 
อยู่ระหว่างการจัดหาบริษัทประกนัภัย และนายหน้าประกันภัยตอ่ เพื่อรับประกันภัยดังกล่าว โดย กฟผ. คาดวา่ค่าเบี้ย
ประกันภัย จะประมาณใกล้เคยีงกับราคากลางของเบีย้ประกันภัย ที่บริษัทประกันภัยตา่งๆ เสนอราคามาซึ่งโดยเฉล่ียเทา่กับ 
52.00 ล้านบาทต่อปี (ในปีแรกจะมีเบี้ยประกันเท่ากับ 48.00 ล้านบาท) เนื่องจาก กฟผ. จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จา่ยเบี้ยประกัน 
ส าหรับกรณีเหตุความรุนแรงทางการเมือง และความรับผิดต่อบคุคลภายนอกแทนกองทุนรวมฯ ปีละ 2 ล้านบาท โดยในปี 
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2559 กฟผ.จะหักคา่เบี้ยประกัน ส าหรับกรณีเหตคุวามรุนแรงทางการเมือง และความรับผิดต่อบคุคลภายนอกก่อนที่จะส่งให้
กองทุนรวมฯ) ดงันั้น จะสรุปรายได้ค่าความพร้อมจา่ยที่โอนให้แกก่องทุนรวมฯ ได้ดังนี้ 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

AP1 ที่จะโอนให้กองทุนรวมฯ 1,881.63 1,789.45 1,789.62 1,791.03 1,795.36 1,777.51 1,777.23 1,779.68 1,780.38 1,780.89 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

AP1 ที่จะโอนให้กองทุนรวมฯ 1,781.55 1,782.02 1,782.31 1,782.41 1,782.50 1,782.54 1,782.58 1,783.00 1,799.50 1,807.23 

 
6) อัตราส่วนลด (Discount Rate) 

ในการค านวณมูลคา่ปัจจุบัน (Present Value) ของรายได้คา่ความพร้อมจา่ยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งอยู่
ภายใตก้ารด าเนินงานของ กฟผ. ในรูปแบบของกระแสเงินสดสทุธิท่ีจะโอนจากโรงไฟฟ้าฯไปกองทุนรวมฯ Silom Advisory 
พิจารณาอา้งองิอัตราส่วนลด หรืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับ (Return on Unit Holder) จากอตัรา
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุน้คาดว่าจะได้รับ (Return on Equity) หรือ Re ซึ่งค านวณได้จาก Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) 
   Re = Rf  + β (Rm - Rf) 
 
โดยที ่
Risk Free Rate (Rf) = อ้างองิจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปี มีค่าเท่ากับร้อยละ3.84ต่อปี (ข้อมูล 

ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2557) ซึ่งเปน็อัตราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลที่มีอายุเทา่กับระยะเวลา
ประมาณการของกระแสเงินสดจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่ 1 สอดคล้องกับการประเมิน
มูลค่ากระแสเงินสด ที่มีสมมติฐานวา่ธุรกิจยังคงด าเนินตอ่ไปอยา่งต่อเนื่อง (Going Concern 
Basis) จนถึงช่วงสิ้นสุดตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ 

Beta (β) = อ้างองิจากคา่เฉล่ียความแปรปรวน ระหว่างผลตอบแทนรายวันของตลาดหลักทรัพย์ฯ กับราคา
ปิดของหุ้นของบรษิัทจดทะเบียนที่น ามาเปรียบเทยีบจ านวน 4 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท โกลว ์
พลังงาน จ ากดั (มหาชน) (GLOW) (2) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)(EGCO)(3) บริษัท 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) (RATCH)และ(4) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั 
(มหาชน) (SCG)ซึ่งอยูใ่นหมวดพลังงาน และด าเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากกา๊ซธรรมชาติ
เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1โดยค านวณเป็น Unleveraged Beta (βu) ภายใต้
เงื่อนไขการประเมินมูลค่ากระแสเงินสดสุทธทิี่จะโอนไปกองทุนรวมฯโดยไม่มีหน้ีสิน ซึง่มีคา่
เท่ากับ 0.38 (ค่าเฉล่ียของข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี ถึงวันท่ี 15ตุลาคม2557) 

Rm = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉล่ียยอ้นหลัง 20 ปี ตั้งแต่ป ี 
2538 – 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10.90 ต่อปี เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่สะท้อนอัตรา
ผลตอบแทนโดยเฉล่ียได้ดีที่สุด ตามระยะเวลาของการได้รับรายได้คา่ความพร้อมจา่ยตามรา่ง
สัญญาลงทุนฯ 

ทั้งนี ้สามารถค านวณอัตราผลตอบแทนท่ีผู้ถือหุ้นคาดว่าจะได้รับ(Re) ได้เท่ากับร้อยละ 6.55 ต่อป ี
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อย่างไรกต็าม เนื่องจากรูปแบบรายได้ของกองทุนรวมฯ มาจากกระแสเงินสดจากรายไดค้่าความพร้อมจ่ายที่จะโอน

จากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไปกองทุนรวมฯ การอ้างองิอัตราสว่นลดจากอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นคาดว่าจะได้รับ 
(Return on Equity: Re) โดยอ้างอิงจากบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า อาจไม่เหมาะสมนกั 
เนื่องจาก 

1) บริษัทฯ จดทะเบียนทัง้หมดเป็นบริษัทเอกชน ท าให้มีระดับความเส่ียงของธุรกิจที่สูงกวา่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 ทีเ่ป็นของ กฟผ. ซึง่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ และเป็นหน่วยงานส าคัญที่รับผิดชอบการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย (บริษัทฯ จดทะเบยีนท่ีผลิตไฟฟ้าทั้งหมดมกีารขายไฟฟ้าให้แก ่กฟผ.) ท าให ้Re ที่อ้างอิงจากบรษิัท
ฯ จดทะเบียนควรสูงกวา่อัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการ 

2) รูปแบบทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ เกิดจากรายได้ของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นกระแสเงินสดรับจากรายได้คา่ความ
พร้อมจ่าย โดยมิไดม้ีทรัพย์สินในการด าเนินธุรกจิเอง จงึไม่มีความเส่ียงจากการด้อยคา่ของทรัพยสิ์น หรือต้นทุน
ทางการเงินในการบริหารจดัการทรัพย์สิน (หน้าที่การบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นของ กฟผ.) 

3) รายได้จากคา่ความพร้อมจา่ย มไิด้มีการหักต้นทุนหรือค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า หรือค่าใช้จา่ยใน
การบริหารจดัการธุรกิจ จงึไม่มคีวามเส่ียงจากต้นทุน หรือค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึ้น 

 
ดังนั้น Silom Advisory จึงพจิารณาเพิ่มโดยอ้างอิงอัตราส่วนลดหรืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะ

ได้รับ (Return on Unit Holder) กับอัตราส่วนผลตอบแทนของหุน้กู้หรือพันธบัตรท่ีออกโดย กฟผ. ซึ่งในช่วงป ี 2556 (ยังไม่มี
การออกในปี 2557) กฟผ.มีการออกหุ้นกู้ระยะกลาง – ยาวทีส่ามารถน ามาอ้างอิง และเมือ่น ามาเปรียบเทยีบกับอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายคุงเหลือ (Time to Maturity) ระหว่าง 10 – 20 ปี ในช่วงวันที่ออกหุ้นกู้ จะสรุปส่วนตา่ง
ของอัตราดอกเบี้ย และผลตอบแทน (Spread) ได้ดังนี ้

ชื่อหุ้นกู้ของ กฟผ. วันที่ออก อายุ (ปี) อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 
(ร้อยละต่อปี) 

อัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตร

รัฐบาล 
(ร้อยละต่อปี) 

ส่วนตา่ง (Spread) 
(ร้อยละต่อปี) 

EGAT289A 11 กันยายน 2556 15 4.725% 4.61% 0.12% 
EGAT339A 6 กันยายน 2556 20 4.580% 4.75% (0.17)% 
EGAT337A 29 กรกฎาคม 2556 20 4.560% 4.40% 0.16% 
EGAT236A 27 มิถุนายน 2556 10 4.140% 3.83% 0.31% 
EGAT235A 23 พฤษภาคม 2556 10 3.660% 3.36% 0.30% 
EGAT253A 28 มีนาคม 2556 12 3.978% 3.66% 0.32% 
EGAT253B 28 มีนาคม 2556 10 3.840% 3.51% 0.33% 
EGAT283B 28 มีนาคม 2556 15 4.225% 3.90% 0.33% 
EGAT283A 7 มีนาคม 2556 15 4.250% 3.99% 0.26% 
EGAT233A 7 มีนาคม 2556 10 3.890% 3.63% 0.26% 

 ค่าเฉล่ียส่วนต่าง (Spread) 0.26% 
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ทั้งนี้ หากน า Spread ดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับอตัราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปี ณ วันท่ีท าการ
ประเมินคือ วันท่ี 15 ตุลาคม 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.84 ต่อปี จะได้สมมตฐิานอตัราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ กฟผ. ที่อายุ 20 ปี ที่
ออกประมาณวันท่ี 15 ตุลาคม 2557 เท่ากับร้อยละ 4.10 ต่อป ี

และเมื่อน าอตัราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นคาดวา่จะได้รับ(Re) ซึ่งเทา่กับร้อยละ 6.55 ต่อปี และประมาณการอัตรา
ผลตอบแทนของหุ้นกู้ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 4.10 ต่อป ี มาเปรียบเทียบกับความเส่ียงของการได้รับกระแสเงินสดจากรายไดค้่า
ความพร้อมจา่ยของกองทุนรวมฯ Silom Advisory เห็นว่าอัตราส่วนลดที่ใชใ้นการประเมินมูลค่ารายได้คา่ความพร้อมจา่ยของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ควรอยู่ระหว่างอัตราผลตอบแทนทั้ง 2 ประเภท เนื่องจากมีระดับความเส่ียงต่ ากวา่บริษัทจด
ทะเบียนที่ผลิตไฟฟ้า แต่สูงกวา่การลงทุนในหุ้นกู้ของ กฟผ. จึงพจิารณาใช้คา่เฉล่ียของอัตราผลตอบแทนทั้ง 2 ดังกล่าว 

ดังนั้น จะได้อัตราส่วนลดทีเ่หมาะสม เท่ากับร้อยละ 5.33 ต่อป ี
 
ดังนั้น จะสามารถค านวณมูลคา่ปัจจุบันของกระแสเงินสดจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ภายหลังจากหกัคา่เบี้ย

ประกันภัย ได้ดังนี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

AP1 (รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1)หักค่า
เบี้ยประกันภัย 

1,881.63 1,789.45 1,789.62 1,791.03 1,795.36 1,777.51 1,777.23 1,779.68 1,780.38 1,780.89 

มูลค่าปัจจุบันของ AP1 1,786.46 1,613.01 1,531.57 1,455.25 1,384.99 1,301.86 1,235.82 1,174.93 1,115.94 1,059.80 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 
AP1 (รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1)หักค่า
เบี้ยประกันภัย 

1,781.55 1,782.02 1,782.31 1,782.41 1,782.50 1,782.54 1,782.58 1,783.00 1,799.50 1,807.23 

มูลค่าปัจจุบันของ AP1 1,006.57 955.91 907.71 861.85 818.30 776.92 737.64 700.50 671.23 640.01 

 
โดยสรุป จากการประเมินโดยวิธนีี้จะได้มูลค่ารายไดค้่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 วันท่ี 1 

กรกฎาคม 2558 เทา่กับ 21,736.28 ล้านบาท 
 
นอกจากนี้ Silom Advisoryได้ท าการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลคา่รายได้คา่ความพร้อมจ่าย

ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที ่ 1 โดยปรับค่าของอัตราสว่นลด (Discount Rate) หรืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
คาดว่าจะได้รับจากเดิมเพิ่มขึ้นและลดลงประมาณร้อยละ 0.5 ต่อปี 

(หน่วย: ล้านบาท) Sensitivity Analysis 
 -0.5% 0 +0.5% 

Discount Rate  4.83% 5.33% 5.83% 
มูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
ชุดที่ 1(ล้านบาท) 

22,670.95 21,736.28 20,859.17 

ผลจากการวิเคราะหค์วามไว โดยการเปล่ียนแปลงอัตราส่วนลด จะได้มูลค่ารายได้คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1(AP1)อยู่ระหว่าง 20,859.17 - 22,670.95 ล้านบาท 



รายงานการประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ฉบับย่อ) 

หน้า 13 

ทั้งนีใ้นการประเมินมูลค่ารายไดค้่าความพร้อมจา่ยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในรูปของกระแสเงินสด ตาม
วิธีมูลคา่ปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงินสด เป็นการประเมินจากประมาณการทางการเงิน ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานตา่งๆ ที่ได้รับจาก
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ภายใต้ภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันท่ีท าการประเมิน และภายใต้สมมติฐาน
การผลิตกระแสไฟฟ้าตามแผน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในอดีต และไม่มีเหตุการณ์ใดที่มากระทบอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต อันมีผลกระทบต่อสมมตฐิานดงักล่าวขา้งต้นอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลใหร้ายได้คา่
ความพร้อมจา่ยในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์หรือท าให้ตวัแปรตา่งๆ ที่ใช้ในการ
ประเมินมูลคา่เปล่ียนแปลงไป ดงันั้นมูลค่ารายได้คา่ความพร้อมจ่ายที่ประเมินได้ตามวิธีนี้กจ็ะเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน 
 



ภาคผนวก กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

 

 

ภาคผนวก 4: ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร เ งิ น ที่ แ ย ก ออ ก ม า นํ า เ ส น อ ข อ ง โ ร ง ไ ฟฟ้ า พ ร ะ น ค ร เ ห นื อ  ชุ ด ท่ี  1  

สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 























ภาคผนวก กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

 

 

ภาคผนวก 5: ประ มาณ กา รงบ กํ า ไรข าดทุ นแ ละก าร แบ่ ง ปัน ส่ วน แบ่ง สํ า ห รับ ผู้ ถือ ห น่ วยล ง ทุ น 

ตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ สําหรับปี ตัง้แต่วันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่  31 

ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 



























ค ำเตือน/ข้อแนะน ำ  กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ ชุดที ่1 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 

ค าเตอืน / ข้อแนะน า 

กองทุนรวมฯ เป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทจัดการ จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุ
ของกองทุนรวมฯ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของ
บริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกนักบัที่บริษัทจัดการลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อกองทุนรวมฯ โดยบริษัทจัดการจะจดัให้มีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสอืชีช้วนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้จดัการการจดัจ าหน่าย 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ 

ผู้สนใจลงทนุท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทุนรวมฯ เอง 

ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผู้ขายหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

การพิจารณา ร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต.ได้
รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนของกองทุนรวมฯ หรือได้รับประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่
เสนอขายนัน้ 

บริษัทจัดการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่
ส านักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด รวมทัง้กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทจัดการ และจะต้องเปิดเผย
การลงทนุดงักลา่วให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจัดการจะสามารถก ากบัดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

หนงัสือชีช้วนฉบบันีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัที่บริษัทจัดการได้รับอนุมตัิให้จัดตัง้และจัดการกองทุนจากส านักงาน 
ก.ล.ต. 






