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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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บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด 

ภาคผนวก 4 ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานของกองทุน

รวมฯ สําหรับปี ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

i 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ค าจ ากดัความ 

ค าจ ากดัความ 
ในเอกสารฉบับนี้ เว้นแตจ่ะกาํหนดไว้เป็นอยา่งอื่น คาํและวลีดงัต่อไปนี้ให้มีความหมายตามคาํจาํกัดความที่กาํหนดไวใ้นส่วนน้ี 
 
การอ้างอิงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศใดๆ ในหนังสือชี้ชวนน้ี และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ นี้ เป็นการอ้าง
ถึงกฎหมาย กฎระเบียบหรือประกาศนั้นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศอื่นที่ใช้
แทนที่กฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศนั้นด้วย 

กกพ. : คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

กฎหมายหลักทรัพย ์ : 

 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์  ประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่งรวมถึง หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน หนังสือ
ซักซ้อมความเข้าใจ หนังสืออนุมัติ กฎ ระเบียบ คําส่ัง และเอกสารอื่นซึ่งมีผล
บังคับตามกฎหมาย ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และส่วนแก้ไขเพิ่มเติม 

กพช. : คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

กฟน. : การไฟฟ้านครหลวง 

กฟผ. : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

กฟภ. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

กลุ่มบุคคลเดียวกัน : 

 

กลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศ ทน. 1/2554 ตามที่กําหนดไว้ในส่วนที่ 1 
หัวข้อ 8.7.1 “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” 

กองทุนรวมฯ : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

การประเมินค่าทรัพย์สิน : การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะใน
การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนโดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบที่ต้องมีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ  
เงื่อนไขและข้อจํากัดทางกฎหมาย ข้อจํากัดอื่นของการใช้ประโยชน์ รายละเอียด
การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสํารวจ
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ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ตามสภาพท่ีเป็นอยู่ 

การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย : เหตุการณ์อย่างหน่ึงอย่างใดต่อไปน้ีซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันท่ีลงนามในสัญญาการ
เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งรวมถึงการกระทําหรือการเปล่ียนแปลง
นโยบายของหน่วยงานรัฐบาล คือ 1) การเปล่ียนแปลงหรือการแก้ไขกฎหมายที่มี
อยู่แล้ว 2) การออกกฎหมายใหม่ 3) การเปล่ียนแปลงลักษณะการบังคับใช้หรือการ
ตีความกฎหมายหรือมาตรฐานต่างๆ ด้วย 

การลงทุนในทรัพย์สินรอง : การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินใดๆ หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือหลายอย่าง ที่นอกเหนือไปจากการลงทุนในทรัพย์สินหลัก ทั้งนี้ 
ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. จะอนุญาตหรือประกาศ
ให้ลงทุนได้ 

การลงทุนในทรัพย์สินหลัก : การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ โดยการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน 

การเสนอขายครัง้แรก : การเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกแก่ประชาชนทั่วไป  

กําลังผลิตไฟฟ้าตดิตัง้ : กําลังผลิตไฟฟ้าจํานวน 723.4 เมกะวัตต์ซึ่งเป็นกําลังไฟฟ้าติดตั้งของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1  

กําลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา : กําลังผลิตไฟฟ้าจํานวน 670.0 เมกะวัตต์ซึ่งเป็นกําลังไฟฟ้าตามสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ใน
วันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ  

กําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ  กําลังผลิตไฟฟ้าจํานวน 704.0 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นค่าคํานวณมาจากก าลังผลิต
ไฟฟ้าติดตั้งหักด้วยกําลังผลิตไฟฟ้าที่ต้องใช้ภายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ในวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ  

กิจการโครงสร้างพื้นฐาน : กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่งประกอบ
ไปด้วย (ก) ระบบขนส่งทางราง (ข) ไฟฟ้า (ค) ประปา (ง) ถนนทางพิเศษ หรือ
ทางสัมปทาน (จ) ท่าอากาศยาน หรือสนามบิน (ฉ)  ท่าเรือน้ํา ลึก (ช) 
โทรคมนาคม (ซ) พลังงานทางเลือก (ฌ) ระบบบริหารจัดการน้ํา หรือการ
ชลประทาน และ (ญ) ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและ
ระบบจัดการเพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วย หรือกิจการอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้กําหนดแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็น
กิจการท่ีมีการดําเนินการเพื่อประโยชน์หรือให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้างของ
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ประเทศไทย ไม่ว่ากิจการนั้นจะตั้งอยู่ที่ใด หรือมีเขตอํานาจในการประกอบ
กิจการอยู่ที่ใด หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุ
กับบริษัทจัดการ 
 

: 

 

 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการซึ่งกําหนดความสัมพันธ์ สิทธิ 
หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะ
ได้ทําขึ้นระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ในนามของผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. : คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุ  : คณะบุคคลซึ่งทําหน้าที่ให้คําปรึกษาและคําแนะนําต่อบริษัทจัดการเกี่ยวกับ
การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ครม. : คณะรัฐมนตร ี

ความเสียหายทัง้หมด : ความเสียหายที่เกิดขึ้น และ กฟผ . ได้ประเมินความเสียหายแล้ว เห็นว่าต้อง
ดําเนินการรื้อถอนโดยไม่สามารถดําเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงหรือไม่
สามารถดําเนินการเพื่อให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีสภาพหรือ
ลักษณะการผลิตไฟฟ้าเช่นเดิม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในลักษณะที่กองทุน
รวมฯ และ กฟผ. มีความเห็นร่วมกันว่าการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจ
ไม่คุ้มค่า ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงปีดําเนินงานใด 

ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน : ความเสียหายที่เกดิขึ้นตอ่โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุดที่ 1 ซึ่งไม่มีลักษณะเป็น
ความเสียหายทั้งหมด 

ค่าความพร้อมจา่ย AP1 : ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อชดเชยเงินลงทุน 
ดอกเบี้ยจ่าย และผลตอบแทนของเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 โดยอัตราค่าความพร้อมจ่าย APR1 (Availability Payment 
Rate 1) ถูกกําหนดเป็นเงินบาทต่อกิโลวัตต์ (Baht/kW) ตามชั่วโมงความพร้อม
จ่ายในแต่ละปีตลอดอายุของข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อไฟฟ้า 

ค่าความพร้อมจา่ย AP2 : ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ที่สะท้อนถึง
ค่าใช้จ่ายคงที่ในการผลิตและบํารุงรักษา ค่าอะไหล่ในการบํารุงรักษา (Fixed 
Operation and Maintenance “Fixed O&M”) โดยมีอัตราค่าความพร้อมจ่าย 
APR2 (Availability Payment Rate 2) ถูกกําหนดเป็นเงินบาทต่อกิโลวัตต์ 
(Baht/kW) ตามชั่วโมงความพร้อมจ่ายในแต่ละปีตลอดอายุของข้อตกลงและ
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เงื่อนไขการซื้อไฟฟ้า และอาจมีการเปล่ียนแปลงตามดัชนีราคาผู้บริโภค 

ค่าปรับกรณีผิดสัญญา : จํานวนเงินโดยมีจํานวนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้
แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) ของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งประกาศและใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึง
การไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจาก
กองทุนรวมฯ คูณด้วยจํานวนมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ  ทั้งนี้  ตาม
รายละเอียดที่กําหนดในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

โครงการจัดการกองทุนรวมฯ : โครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. 
ตลอดจนโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

จํานวนเงินทุนจดทะเบยีน : จํานวนเงินทุนที่บริษัทจัดการระดมทุนได้เพื่อการจัดตั้งกองทุนรวมฯ และ
นําไปจดทะเบียนเป็นกองทรัพย์สินไว้กับส านักงาน ก.ล.ต. 

ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น : ให้มีความหมายตามที่กําหนดไว้ในส่วนท่ี 1 หัวข้อ 8.2.3 “การก าหนดราคาเสนอ
ขายสุดท้าย” 

ดัชนีการหยุดซ่อมตามแผน 
(Planned Outage Factor) หรือ 
POF 

: อัตราส่วนร้อยละของจํานวนชั่วโมงในช่วงเวลาใดที่กําหนดไว้ ซึ่งหน่วยผลิต
หน่วยหนึ่งต้องหยุดเดินเครื่องตามแผนการซ่อมบํารุง การหยุดซ่อมตามแผนจะมี
การกําหนดไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 5 ปีเพื่อทําการทดสอบ ตรวจสอบ หรือการ
หยุดพักซ่อมระยะยาว โดยการหยุดซ่อมตามแผนจะเกิดขึ้นเพียงครั้ง หรือ 2 ครั้ง
ต่อป ี

ดัชนีการหยุดซ่อมฉุกเฉิน (Forced 
Outage Factor) หรือ (FOF) 

: อัตราส่วนร้อยละของจํานวนชั่วโมงในช่วงระยะเวลาใดที่กําหนดในกรณีที่หน่วย
ผลิต 1 หน่วยจะต้องมีการหยุดซ่อมฉุกเฉิน การหยุดซ่อมนอกแผนเป็นการหยุด
ซ่อมทีโ่รงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ต้องหยุดเดินเครื่องหน่วยผลิตดังกล่าว
ก่อนที่จะส้ินสุดสัปดาห์ถัดไป (เพื่อหยุดซ่อมหรือปิดเครื่อง) หรือเกิดขึ้นจากความ
พยายามที่ไม่เป็นผลสําเร็จในการเดินเครื่องหน่วยผลิตดังกล่าวกลับสู่ระบบ (การ
เริ่มเดินเครื่องที่ล้มเหลว) 

ดัชนีการหยุดซ่อมเพื่อบํารุงรักษา 
(Maintenance Outage Factor) 
หรือ MOF 

: อัตราส่วนร้อยละของจํานวนชั่วโมงช่วงระยะเวลาใดที่กําหนดไว้ซึ่งหน่วยผลิต
หน่วยหนึ่งอยู่ในระหว่างการหยุดเพื่อบํารุงรักษาสามารถเลื่อนออกไปได้มากกว่า 
1 ช่วงสัปดาห์ แต่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ต้องหยุดเดินเครื่องหน่วย
ผลิตดังกล่าวล่วงหน้าเพื่อท่ีจะมีการหยุดซ่อมตามแผน 
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ดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผน 
(Unplanned Outage Factor) 
หรือ UOF 

: ประกอบด้วยดัชนีการหยุดซ่อมเพื่อบ ารุงรักษา (Maintenance Outage 

Factor) และ ดัชนีการหยุดซ่อมฉุกเฉิน (Forced Outage Factor) 

ดัชนีความพร้อม (Availability 
Factor) หรือ AF 

: อัตราส่วนร้อยละของจํานวนชั่วโมงในช่วงระยะเวลาใดที่กําหนดไว้ซึ่งหน่วยผลิต
หน่วยหนึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าหน่วยผลิตดังกล่าวจะมีการผลิต
ไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม 

ตลาดหลักทรัพย ์ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ : สิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุน
เพิ่มเติม 

ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน : ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่ง ณ 
ปัจจุบัน ได้แก่ การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยการได้มาซึ่ง 

(ก) กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการเช่าในที่ดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง 
เครื่องจักร อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการ
ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(ข) สิทธิสัมปทานในการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่ง
รายได้ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือที่เกิดขึ้นจากการ
บริหารจัดการกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือการบริหารจัดการทรัพย์สิน
อื่นใดที่ได้จากการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(ง) สิทธิเรียกร้องตามสัญญาซื้อขายติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือสัญญา
ก่อสร้าง หรือสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

(จ) หุ้นหรือตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยบริษัทซึ่งจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย (ไม่ว่าจะ
เป็นบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด) ท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีการลงทุนในทรัพย์สินตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทดังกล่าว หรือมีรายได้จากการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของรายได้รวมในแต่ละปีบัญชี และ 
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2. มีกองทุนรวมฯ  เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้นและเกินกว่าร้อยละ 75 ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น และ 

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

ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้ประกาศกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต 

ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมฯ ลงทุน
เพิ่มเติม 

: ทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ อาจได้มาหรือลงทุนเพิ่มเติมหลังจากการได้มาหรือ
ลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลัก หรือการลงทุนในทรัพย์สินรอง) ตามที่กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ  

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย
สําหรับการเสนอขายครั้งแรก  

ที่ปรึกษาทางการเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับ
การเสนอขายครั้งแรก 

นายทะเบยีน : นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหัวข้อ 1.4 
“นายทะเบียนหน่วยลงทุน” และที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจากส านักงาน ก.ล.ต. 

บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนรวม และมีหน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวมฯ 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง : บุคคลที่เกี่ยวข้องตามประกาศ ทน. 1/2554 ตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 5.1 
“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” 

ใบจองซื้อหน่วยลงทุนสําหรับผู้
จองซื้อทัว่ไป 

: ใบจองซื้อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื้อทั่วไป พร้อมทั้งแบบตรวจสอบความมี
ตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และแบบประเมินระดับความ
เส่ียงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดการกําหนดหรือ
ยอมรับ  

ใบจองซื้อหน่วยลงทุนสําหรับผู้
จองซื้อพเิศษหรือ กฟผ. 

: ใบจองซื้อหน่วยลงทุน (ซึ่งอยู่ในฉบับเดียวกัน) สําหรับ ผู้จองซื้อพิเศษ หรือ 
กฟผ. พร้อมทั้งแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer: 
KYC) และแบบประเมินระดับความเส่ียงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตาม
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แบบฟอร์มที่บริษัทจัดการกําหนดหรือยอมรับ  

ปตท. : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ประกาศ ทน. 1/2554 : ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม 
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ประกาศ สน. 29/2549 : ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เรื่อง การกระทําที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการ
ป้องกัน ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ผู้จองซื้อทัว่ไป : ให้มีความหมายตามที่กําหนดไว้ในส่วนที่ 1 หัวข้อ8.1 “ประเภทและคุณสมบัติ
ของผู้ลงทุน” 

ผู้จองซื้อพเิศษ : ให้มีความหมายตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 8.1 “ประเภทและคุณสมบัติของผู้
ลงทุน” 

ผู้จัดการกองทุนรวมฯ : ผู้จัดการกองทุนรวมตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 31/2554 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการ
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งมีหน้าที่
ตัดสินใจลงทุนหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ  นอกจากนี้ 
ผู้จัดการกองทุนรวมฯ ยังมีหน้าที่อื่นและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ : ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหัวข้อ 1.3 “ผู้ดูแล
ผลประโยชน”์ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย : ให้มีความหมายตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 74 “ข้อก าหนดการจดทะเบียนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน” 

ผู้ประกันการจดัจําหน่ายหนว่ย
ลงทุน 

: ผู้ประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ดังมีรายชื่อปรากฏอยู่ใน หัวข้อ 10.8 “บุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้อง” รวมถึงผู้จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการอาจแต่งตั้งเพิ่มเติม
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ในภายหลัง (ถ้ามี) ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์หรือการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจากกระทรวงการคลังซึ่งจะทํา
หน้าที่จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก 

ผู้ประเมินค่าอิสระ : บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จํากัด และ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด 
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินค่าอิสระ เพื่อทําการประเมินค่าสิทธิในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  

ผู้ลงทุนต่างด้าว : ผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว อันได้แก่  

(1) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

(2) นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

(3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่ง
ของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคล
ตาม (1) หรือ (2) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคล
นั้น 

(4) ห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่ง
หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นบุคคลตาม (1) หรือ 

(5) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่ง
ของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) หรือนิติบุคคลซึ่ง
มีบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุน
ทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 

ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน : บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จําหน่ายหน่วย
ลงทุน 

ผู้สอบบัญชี :  ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วย
การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

พน. : กระทรวงพลังงาน 

พ.ร.บ. กฟผ. : พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
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พ.ร.บ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ : พระราชบัญญัติบริษัทจัดการการลงทุนของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2535 : พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2556 : พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์  : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มูลค่าการเขา้ลงทุน : จํานวนเงินท่ีกองทุนรวมฯ ชําระให้แก่ กฟผ. เพื่อเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  ทั้งนี้ 
มูลค่าการเข้าลงทุนมีจํานวนไม่เกิน 20,855 ล้านบาท 

มูลค่าการเขา้ลงทุนคงเหลือ : จํานวนเงินซึ่งกองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับจาก กฟผ. ณ วันที่ สัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายส้ินสุดลงจากกรณีที่ กฟผ. หรือ กองทุน
รวมฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
ทั้งนี้ มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือคํานวณจากประมาณการรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายที่กองทุนรวมฯ จะได้รับนับจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน
ส าเร็จจนถึงวันส้ินสุดของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีการคืนมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือในช่วงระยะเวลาระหว่าง
กาลในปีใด  ซึ่ง กฟผ. และกองทุนรวมฯ ตกลงให้กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับ
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือนับจากวันเลิกสัญญานั้น โดย กฟผ. จะคํานวณ
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือของการเลิกสัญญาเพื่อส่งมอบให้แกก่องทนุรวมฯ 
ตามสัดส่วนระยะเวลาที่เหลือสําหรับในปีนั้นๆ โดยอ้างอิงจากมูลค่าที่กําหนดไว้
ในภาคผนวก 1 (ตารางก าหนดมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ) 

มูลค่าของหน่วยลงทุน : มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่จําหน่ายได้ ณ 
ส้ินสุดวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  : 

 

 

มูลค่าทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมฯ หักด้วยหนี้สิน ซึ่งคํานวณตามวิธีการ
ที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 6.2.1 “การค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
และมูลค่าของหน่วยลงทุน” 

รัฐบาล : รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย  
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ราคาจองซื้อหน่วยลงทุน : ให้มีความหมายตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 8.2.4 “ราคาจองซื้อหน่วยลงทุน” 

รายงานการประเมินคา่อิสระ : รายงานฉบับย่อของรายงานการประเมินค่า ซึ่งจัดทําโดย ผู้ประเมินค่าอิสระ 
ทั้งนี้ ปรากฏตามภาคผนวก 2 (รายงานสรุปผลการประเมินมูลค่าสิทธิการรับ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งคาดว่าจะโอน
ไปยังกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ วันที่  30  มิถุนายน   522 8    (ฉบับปรับปรุง  ) โดย 
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด) และภาคผนวก 3 (รายงานการ
ประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
)ฉบับย่อ( ส าหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด) ของ
เอกสารฉบับนี้  

รายงานการศึกษาแนวทางการ
จัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่
ประเทศไทย 

: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดทําขึ้นเมื่อ
วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2557 

รายได้คา่ความพร้อมจา่ย : รายได้ซึ่ง กฟผ. คํานวณจากความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. ซึ่งคํานวณตามสูตรการคํานวณที่กําหนดไว้ในสัญญา
การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. มีก าลังผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 723.4  เมกะ
วัตต์ตั้งอยู่ที่ 53 หมู่ 2 ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตําบล บางกรวย อําเภอ บางกรวย 
จังหวัด นนทบุรี 11130 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ของ กฟผ. มีก าลังผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 878.8 
เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ 53 หมู่ 2 ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตําบล บางกรวย อําเภอ บาง
กรวย จังหวัด นนทบุรี 11130 ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยคาดว่าจะพร้อม
ดําเนินงานภายในเดือนมกราคม 2559 

วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ : วันที่มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมฯ กับ ส านักงาน ก.ล.ต. 
และมีการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมในหัวข้อ 8.4 “การจดทะเบียนกองทุนรวมฯ” ซึ่งจะ
เกิดขึ้นเมื่อหรือหลังจากการเสนอขายครั้งแรกเสร็จสิ้น 
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วันทําการ : วัน (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ซึ่งเป็นวันเปิดทําการตามปกติ
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและบริษัทจัดการ 

วันทําการของ กฟผ. : วันเปิดทําการตามปกติของกฟผ. 

วันท่ีกองทุนรวมฯ เขา้ลงทุนสําเรจ็ : วันที่ กฟผ. ให้ กองทุนรวมฯ  ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  และ
กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายโดยการชําระมูลค่าการ
เข้าลงทุนอย่างครบถ้วนให้แก่ กฟผ. ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุน
ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

วันส้ินสุดอายุสัญญาการเข้าลงทนุ
ในรายไดค้่าความพร้อมจ่าย 

: 20 ปีนับจากวันท่ีกองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

สคก. : สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สคร. : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

สศช. : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้คา่
ความพร้อมจา่ย 

: สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ระหว่าง กฟผ. และ กองทุนรวมฯ 

สัญญาซื้อขายกา๊ซธรรมชาต ิ : สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ระหว่าง กฟผ. กับผู้จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อใช้
สําหรับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่  1   

สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน 

: สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะทําขึ้นระหวา่งบริษัทจัดการและนายทะเบียน 

สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน ์ : สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ที่จะทําขึ้นระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน ์ก่อนการเสนอขายครั้งแรก 

สํานักงาน ก.ล.ต. : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

สิทธิในรายได้คา่ความพร้อมจา่ย : สิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่ง
เป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ จะได้มาภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก ดัง
รายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.1 “ภาพรวมของกองทุนรวมฯ” 

หน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ 
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หนังสือชี้ชวน : หนังสือชี้ชวนสําหรับการเสนอขายครั้งแรกของหน่วยลงทุน 

เหตุสุดวิสัย : การกระทําหรือเหตุการณ์ใดๆ  ที่ไม่อยู่ในวิสัยตามสมควรของ กฟผ. หรือ 
กองทุนรวมฯ  จะควบคุมได้และซึ่งไม่อาจหลีกเล่ียงได้แม้ว่า กฟผ. หรือ 
กองทุนรวมฯ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยจะได้
ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่เหตุแล้วก็ตาม หรือข้อกําหนดใดๆ ซึ่งทําให้
การปฏิบัติหน้าที่ของ กฟผ. หรือ กองทุนรวมฯ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ
สุดวิสัยภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ล่าช้าหรือ
หยุดชะงัก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย การระเบิด การ
เปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยา พายุ อุทกภัย แผ่นดินไหว โรคระบาด การนัดหยุด
งาน หรือการทิ้งงานของคนงานเพราะเหตุการเมืองหรือเหตุอื่นที่อยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของ กฟผ.1 ไฟฟ้าขัดข้อง การประท้วง การจลาจล การกบฏ การ
ก่อการร้าย ความเสียหาย การทําลาย การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กําหนดไว้ใน
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยคู่สัญญาฝ่ายอื่น
ของ กฟผ. หรือ กองทุนรวมฯ ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาที่มีการเข้าทํากับ
คู่สัญญาฝ่ายอื่นนั้น 

เอกสารธุรกรรม : ร่างสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

เอกสารประกอบในการขอเปิด
บัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน 

: เอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนตามที่ได้กําหนดไว้
ในหัวข้อ 8.2.10 “เอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน” 

Actual Availability  : คือ ค่ากําลังผลิตพร้อมใช้งาน ของหน่วยผลิตไฟฟ้าแต่ละหน่วยที่ได้มีการ
จัดเตรียมไว้จริง และได้รับการยืนยันเห็นชอบจาก กฟผ. ในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมง 
โดยเริ่มนับที่ต้นชั่วโมงหนึ่งๆ (Settlement Period) หรือในช่วงเวลาอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง (MWh) 

Contracted Available Hours 
หรือ CAH 

: จํานวนชั่วโมงความพร้อมจ่ายรายปีตามที่ระบุไว้ในร่างสัญญาการเขา้ลงทนุใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (หน่วย: ชั่วโมง)  

Contracted Operating : สมรรถนะและคุณลักษณะในการทํางานของหน่วยผลิตไฟฟ้าตามร่างสัญญา

                                                   
1  เพื่อความชัดเจนในความหมายของคําว่า “เหตุสุดวิสัย” ให้การนัดหยุดงาน หรือการท้ิงงานของคนงานเพราะเหตุการเมืองหรือเหตุอื่นท่ีอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของ กฟผ. ไม่รวมถึงเหตุการณ์การนัดหยุดงานหรือการท้ิงงานของพนักงาน กฟผ. อันเน่ืองมาจากเหตุภายในของ กฟผ. เอง เช่น พนักงาน กฟผ. นัด

หยุดงานเพราะเหตุไม่พอใจนโยบายผลตอบแทนพนักงานของ กฟผ. หรือเพราะเหตุไม่พอใจนโยบายการบริหารงานของ กฟผ. เป็นต้น 
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Characteristics หรือ COC การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

Dependable Contracted 
Capacity หรือ DCC 

: กําลังผลิตไฟฟ้าพึงได้ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

ซึ่งได้จากการพิจารณาทดสอบ Net Capacity Test ทั้งนี้ กฟผ. ได้ทําการ
ทดสอบครั้งล่าสุด เมื่อ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558   

Gas Turbine : เครื่องกังหันก๊าซ 

Gas Turbine Generator หรือ 
GTG 

: เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ 

Heat Recovery Steam 
Generator หรือ HRSG 

: เครื่องผลิตไอนํ้าจากพลังความร้อน 

Grid Code  : ข้อกําหนดที่ออกโดย กฟผ. ดังปรากฏตามประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าปี 
พ.ศ. 2550 โดยระบุถึงระเบียบปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของ
โรงไฟฟ้าและการดําเนินงานตามระบบปฏิบัติงานของ กฟผ. ซึ่งทั้งนี้ ข้อกําหนด
ดังกล่าวอาจถูกแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมได้เป็นครั้งเป็นคราว  

Net Electrical Output : พลังงานไฟฟ้าสุทธิของโรงไฟฟ้า หรือแต่ละหน่วยผลิตไฟฟ้า (วัดในหน่วย kWh 
หรือ MWh ตามความเหมาะสมที่ Metering Point) ในช่วงเวลาหน่ึงๆ 

Prudent Utility Practice  : ระเบียบปฏิบัติ  วิธีการ และการดําเนินการที่ ใช้ในหรือเป็นที่ยอมรับใน
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในระดับนานาชาติสากลส่วนใหญ่ ในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับอาคารหรืออุปกรณ์ซึ่งอยู่ในบริเวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
ของ กฟผ.  หรือในระบบปฏิบัติงานของ กฟผ. ซึ่งทั้งนี้ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อ
ได้ใช้ดุลพินิจอย่างเหมาะสมตามสภาพข้อเท็จจริงที่ได้รับรู้หรือควรรับรู้เมื่อ
ตัดสินใจ พึงคาดการณ์ได้ว่างานด้านการออกแบบ วิศวกรรม การก่อสร้าง การ
เดินเครื่อง และการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. หรือในระบบปฏิบัติงานของ กฟผ. จะได้
ผลสําเร็จตามที่ได้กําหนดไว้ โดยเป็นไปตามกฎหมาย คําอนุมัติของ รัฐบาล 
ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ในด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย 
เศรษฐกิจ  การรักษาส่ิงแวดล้อม ตลอดจนมาตรฐานในการก่อสร้าง การ
เดินเครื่อง และการบํารุงรักษา ตามคําแนะนําของผู้จัดส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ.   

Steam Turbine : เครื่องกังหันไอน้ํา 
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Steam Turbine Generator หรือ 
STG 

: เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ํา 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 กองทุนรวมฯ 

1.1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

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 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

1.2.2 ที่อยู ่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้  

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

1.2.3 โทรศัพท ์ 0-2686-6100 

1.2.4 โทรสาร 0-2670-0430 

1.3 ผู้ดูแลผลประโยชน ์

1.3.1 ชื่อ ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกัด (มหาชน) 

1.3.2 ที่อยู ่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

1.3.3 โทรศัพท ์ 0-2724-3377 

1.3.4 โทรสาร 0-2724-5058 

1.4 นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

1.4.1 ชื่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั 

1.4.2 ที่อยู ่ เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
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1.4.3 โทรศัพท ์ 0-2229-2888 

1.4.4 โทรสาร 0-2359-1259 

1.5 ที่ปรึกษาทางการเงินส าหรับการเสนอขายครั้งแรก 

1.5.1 ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

1.5.2 ที่อยู ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุักร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
10900 

1.5.3 โทรศัพท ์ 0-2544-1000 

1.5.4 โทรสาร 0-2544-2185 

1.6 ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุนรวมฯ  

1.6.1 ประเภทกองทนุรวมฯ เป็นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป
ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะยื่นขอจดทะเบียน
หน่วยลงทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

1.6.2 วัตถุประสงคข์องกองทุน
รวมฯ 

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนในประเทศ โดยนําเงินที่ได้จากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานและสิทธิใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายเป็นหลัก ซึ่งมีศักยภาพในการสร้าง
ผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนรวมฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาวและ กองทุนรวมฯ สามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ในอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความผันผวนต่ํา 
นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ 
อันได้แก่ หลักทรัพย์ และ/หรือ ตราสารอื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
อนุญาตให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ กองทุนรวมฯ สามารถบรรลุการสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.6.3 อายุกองทนุรวมฯ ไม่มีกําหนดอาย ุทั้งนี้ สัญญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย มีอายุ 20 ปี นับจากวนัทีก่องทนุรวมฯ เข้าลงทนุส าเร็จ 
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1.7 จ านวนเงนิทุนโครงการ 

1.7.1 จ านวนเงนิทุน 20,885 ล้านบาท โดยจาํนวนเงินทุนของโครงการจะขึ้นอยู่กับชว่งจ านวน
หนว่ยลงทุนที่ออกและเสนอขายสุดท้าย ซึง่อยู่ในชว่งจ านวนหน่วย
ลงทนุทีอ่อกและเสนอขายเบื้องต้น 

1.8 มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ าในการจองซื้อ 

1.8.1 มูลค่าทีต่ราไว้ของหนว่ย
ลงทนุ 

มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนจะเท่ากับราคาเสนอขายสุดท้ายของ
หน่วยลงทุน 

1.8.2 จ านวนหนว่ยลงทุน 2,085,500,000 หน่วย 

1.8.3 ประเภทหน่วยลงทนุ ระบุชื่อผู้ถือ 

1.8.4 ราคาเสนอขายหนว่ย
ลงทนุเบื้องตน้ 

10 บาท ต่อหนว่ย 

1.8.5 จ านวนหนว่ยลงทุนขั้น
ต่ าของการจองซื้อ 

5,000 (ห้าพัน) หน่วย และเพิ่มครั้งละ 1,000 (หน่ึงพัน) หน่วย 

1.9 ชนดิของหน่วยลงทนุ สทิธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ายเงินปนัผลและการคืนเงินลงทนุ 

1.9.1 ชนดิหน่วยลงทนุ มีชนิดเดียว ซึ่งมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนเท่าเทียมกันทุกประการ 

1.9.2  สิทธ ิผลประโยชน์ และ
นโยบายการจ่ายเงนิปนั
ผลและการคืนเงนิลงทุน 

การจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกระทําได้
เป็นครั้งคราวในรูปของการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนด้วย
การลดทุน ตามที่โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมาย
หลักทรัพย์ให้กระทําได้ 

กองทุนรวมฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสมเพียงพอ โดยเมื่อ
รวมแล้วในแต่ละงวดปีบัญชี จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไร
สุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว 

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสม กองทุนรวมฯ อาจจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ
จะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากกําไรสุทธิที่ปรับปรุงข้างต้น 
หรือจากกําไรสะสมในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
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กองทุนรวมฯ มีนโยบายที่จะคืนสภาพคล่องส่วนเกินใดๆ (ถ้ามี) 
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยการลดทุน โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ 2.10 “นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงิน
ลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” 

1.10 ลักษณะของผู้ถือหนว่ยลงทนุ 

ลักษณะของผู้ถือหนว่ยลงทนุ ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นักลงทุนใดๆ ไม่ว่าจะเป็น
บุคคลสัญชาติไทย หรือบุคคลต่างชาติ อาจลงทุนในหน่วยลงทุนได้ และ
ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย (หรือนักลงทุนที่มิใช่นักลงทุนสถาบัน) หรือ
นักลงทุนสถาบัน แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 8.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” และกฎหมายที่จํากัด
ความสามารถในการลงทุนในหน่วยลงทุนของบุคคลนั้นๆ (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ มิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มี
การจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือกฎหมาย
หลักทรัพย์ในรัฐใดๆ ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ มิได้จด 
และจะไม่มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทจัดการการลงทุนตาม พ.ร.บ. 
บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ และผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก 
พ.ร.บ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ ดังกล่าว การเสนอขาย จําหน่าย หรือ
ส่งมอบหน่วยลงทุน ให้บุคคลผู้มีสัญชาติอเมริกัน หรือ ผู้มีภูมิลําเนาใน
สหรัฐอเมริกา หรือพลเมืองของสหรัฐอเมริกาไม่สามารถดําเนินการได้แต่
อย่างใด เว้นแต่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ นอกจากนั้น การเสนอขาย 
หรือขายหน่วยลงทุนเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ “บุคคลอเมริกัน” 
ตามที่นิยามไว้ในกฎ Regulation S ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ 
ก็ไม่สามารถดําเนินการได้เว้นแต่การเสนอขายหรือขายหน่วยลงทุน
ให้แก่ (1) บุคคลซึ่งเป็นทั้ง “ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติ” ตามที่นิยามไว้ใน
กฎ 144 A ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และ “ผู้ซื้อที่มี
คุณสมบัติ” ตามความหมายที่กําหนดไว้ในมาตรา 2 (เอ)(51) ของ 
พ.ร.บ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ และ (2) บุคคลที่มิใช่คนสหรัฐอเมริกา 
โดยเป็นธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยกฎ Regulation S 
ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ 

หน่วยลงทุนสามารถโอนได้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อข้อจํากัดตามที่กําหนด
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ไว้ในหัวข้อ 8.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
โอนหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 8.5 “วิธีการโอนหน่วยลงทุน” และ
ผู้ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายจะต้องให้ หรือถือว่าได้ให้การยอมรับคํา
รับรอง และให้ความตกลงบางประการ 

1.11 วันที่ทีไ่ด้รับอนุมัตจิัดตั้งและจดัการกองทุนรวมฯ 

วันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

1.12 บทสรุปโครงสร้างกองทนุรวมฯ ในภาพรวม 

กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งประกอบด้วย รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 

ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยมีก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ 670.0 เมกะวัตต์ หลังหักส่วนลดและ
ค่าปรับจากความไม่พร้อม ตามสัดส่วนของรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 ที่ถูกกําหนดไว้ในแต่ละปีดําเนินงาน
ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และเบี้ยประกันภัย โดยค่าความพร้อมจ่าย AP1 เป็น
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่สะท้อนเงินลงทุน ต้นทุนทางการเงิน และผลตอบแทนของเงินลงทุนในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งค่าความพร้อมจ่าย AP1 จะเกิดขึ้นต่อเมื่อโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
มีความพร้อมจ่ายจริงในการผลิตไฟฟ้าตามรายละเอียดในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และ
สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบส่งเมื่อศูนย์ควบคุมฯ ส่ังการ โดย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายถึงแม้ว่าศูนย์ควบคุมฯ จะส่ังเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า และ/หรือ จ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบส่งหรือไม่ก็ตาม  
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แผนภาพที่ 1: กระแสเงินสดกองทนุรวมฯ และประมาณการรายได้ 12 เดือนแรกทีก่องทนุรวมฯ จะได้รับ 

 

หมายเหตุ: มูลค่าในแผนผังเป็นมูลค่าประมาณการในอนาคต ดังน้ัน ผลตอบแทนนักลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากการด าเนินงานจริงของ
ทรัพย์สิน ท่ีกองทุนรวมฯ เข้าลงทุนเป็นครั้งแรก 

หมายเหตุ 1: อัตราส่วนท่ีก าหนดค านวณจากค่าเฉล่ียของสัดส่วนท่ีจะโอนให้แก่กองทุนรวมฯ ต้ังแต่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 มิถุนายน 2559 

ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ค่าความพร้อมจ่าย AP1 จะถูกกําหนดตาม (1) 
อัตราค่าความพร้อมจ่าย APR1 (Availability Payment Rate 1: APR1) ซึ่งถูกกําหนดเป็นเงินบาทต่อกิโลวัตต์ตาม
ชั่วโมงความพร้อมจา่ยในแตล่ะปีตลอดอายุของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (2) ก าลังผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญา และ (3) จํานวนชั่วโมงของความพร้อมจ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่าย  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 หยุดซ่อมแซมตามแผนการซ่อมบํารุงที่วางไว้ใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะยังคงได้รับค่าความ
พร้อมจ่ายในจํานวนร้อยละ 10.00 ของรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งคํานวณโดยอ้างอิงกําลังผลิตไฟฟ้าในชั่วโมง
สุดท้ายก่อนท่ีจะมีการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาตามแผน แต่หากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่มีความพร้อม
จ่ายเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่กระทบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 หรือการหยุดซ่อมแซมตามนอกเหนือจาก
แผนการซ่อมบํารุงที่วางไว้ น้ัน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะไม่ได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย เว้นแต่จะ
เป็นเหตุที่เกิดจากการกระทําของรัฐ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นต้น 

กองทุนรวมฯ นักลงทุน

(รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1) x 
อัตราส่วนท่ีกําหนด

- เบี้ยประกันภัย___________
= รายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่กองทุน

รวมฯ จะได้รับ

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่กองทุนรวมฯ 
จะได้รับ

- ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมฯ
= ก าไรสุทธิ x อัตราแบ่งปันร้อยละ 98.5 
การจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถกระทําได้เป็นคร้ังคราวในรูปของ
การจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนด้วยการ
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
แบ่งปันร้อยละ 98.5
เท่ากับ ประมาณการจ านวนส่วนแบ่ง
ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน 1,745 ล้านบาท

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 เต็ม
จ านวน

- ส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้อม
= ประมาณ 2,872 ล้านบาท
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ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย มีการกําหนดชั่วโมงของความพร้อมจ่ายและชั่วโมงการ
หยุดซ่อมแซมตามแผนการซ่อมบํารุง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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

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

ชั่วโมงซ่อมบาํรุง
ตามแผน 

336 1176 336 336 888 336 336 1176 336 336 888 

  
ปี 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 25783 

ชั่วโมงความ
พร้อมจ่าย (CAH) 

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

ชั่วโมงซ่อมบาํรุง
ตามแผน 

336 336 1,176 336 336 888 336 336 1,179 336 

ทั้งนี้ ชั่วโมงของความพร้อมจ่ายและชั่วโมงการหยุดซ่อมแซมตามแผนการซ่อมบํารุง อาจมีความเปล่ียนแปลงตาม
ความพร้อมจ่ายและจํานวนชั่วโมงการหยุดซ่อมแซมตามแผนการซ่อมบํารุงจริงของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 
ในแต่ละปีดําเนินงานซึ่งอาจกระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมฯ 

นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย มีการกําหนดอัตราค่าความพร้อมจ่าย 
(Availability Payment Rate 1 : APR1) ซึ่งเป็นเงินบาทต่อกิโลวัตต ์(Baht/kW) ตามชั่วโมงความพร้อมจา่ยในแตล่ะป ี
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: บาทต่อกิโลวัตต์ (Baht/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 

 

                                                   
2 ชั่วโมงความพร้อมจ่าย (CAH) และชั่วโมงซ่อมบํารุงตามแผนท่ีระบุไว้ในปี 2558 เป็นชั่วโมงความพร้อมจ่ายตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย นับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 อย่างไรก็ดี ในปี 2558 กองทุนรวมฯ จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายนับจากวันท่ี
กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  

3 ชั่วโมงความพร้อมจ่าย (CAH) และชั่วโมงซ่อมบํารุงตามแผนท่ีระบุไว้ในปี 2578 เป็นชั่วโมงความพร้อมจ่ายตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย นับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2578 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2578 อย่างไรก็ดี ในปี 2578 กองทุนรวมฯ จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายนับจากวันท่ี 
1 มกราคม 2578 จนถึงวันท่ีครบกําหนดอายุของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
8 

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 

อย่างไรก็ดี อัตราค่าความพร้อมจ่าย APR1 จะต้องนําไปคํานวณร่วมกับกําลังการผลิตไฟฟ้า โดยภายใต้สัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย มีการกําหนดก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ 670 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ 
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย จะได้รับผลกระทบในกรณีท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ไม่สามารถคงไว้ซึ่งก าลัง
การผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 

เนื่องจาก กฟผ. ไม่รับประกันผลการดําเนินงานตลอดจน รายได้ค่าความพร้อมจ่าย นักลงทุนจึงมีความเส่ียงจาก
ความไม่พร้อมของโรงไฟฟ้า ซึ่งจะสะท้อนอยู่ในส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้อม ประกอบด้วย 1) ส่วนลดจาก
ความพร้อมจ่ายที่ลดลง (Deduction for Reduced Availability “DRA”) ในกรณีที่ กฟผ. ไม่สามารถปฏิบัติการให้
เป็นไปตามค่าคุณลักษณะของหน่วยผลิตไฟฟ้าได้ และ/หรือ 2) ค่าปรับจากการลดความสามารถในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าโดยแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าเวลาที่กําหนด (Deduction for Short Notice of Reduced Capability “DSN”) และ/
หรือ 3) ค่าปรับจากกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า (Deduction for Dispatch 
Failure “DDF”) โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.3.2 (3) “โครงสร้างรายได้และรายจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือก่อนการจัดตั้งกองทุนรวมฯ” 

ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 ส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้อม และข้อตกลงและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ภายใต้ สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย มีรูปแบบและโครงสร้างเดียวกับสัญญาซื้อไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ที่ กฟผ. เข้าทํากับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ในประเทศไทย  

อย่างไรก็ดี กฟผ. จะดําเนินการตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกําหนด อาทิ Grid Code, Prudent Utility 

Practice และ มาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนร่วม เพื่อให้ผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในอนาคต
เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุน โดย กองทุนรวมฯ อาจพิจารณาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ทางเทคนิค เพื่อเข้ามาตรวจสอบการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่มีผลกระทบต่อรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว นอกจากนี้ กฟผ. ได้ มีการดําเนินการ
ประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน (KPI) ในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 โดยอ้างอิงกับผลการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ปีละ 2 ครั้ง โดยต้องผ่านเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรมที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนา
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บุคลากรอย่างน้อยร้อยละ 80 ของคะแนนรวม โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.9.2 (3) “การบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพของบุคลากร” 

ทั้งนี้ สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย มีการกําหนดสัดส่วนของรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
AP1 เต็มจํานวน (FAP1) หลังหักส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้อม ที่กองทุนรวมฯ จะได้รับในแต่ละปี
ดําเนินงานก่อนหักค่าเบี้ยประกันภัย เพื่อให้รายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่กองทุนรวมฯ จะได้รับในแต่ละปีมีความ
ผันผวนน้อยที่สุด โดยสัดส่วนของรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในกําหนดไว้แต่ละปีมีรายละเอียดดังนี้ 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
54.94% 74.25% 79.82% 87.72% 87.52% 88.35% 90.40% 89.70% 91.80% 97.34% 98.77% 

 
2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 

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

เพื่อป้องกันความเส่ียงในการไม่ได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ได้มีการป้องกันความเส่ียงดังกล่าวโดยมี
การทําประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเส่ียงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่องจักร (Industrial All Risks and 
Machinery Breakdown Insurance) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง (Political 
Violence Insurance) ให้กับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีความ
เสียหายเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้า โดยกองทุนรวมฯ จะได้รับการชดเชยรายได้ค่าความพร้อมจ่าย จากประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยดังกล่าวจะถูกหักออกจากรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายก่อนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมฯ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.3.2 (9) “ประกันภัย” 

โปรดพิจารณารายละเอียดการคํานวณรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและประมาณการในภาคผนวก 2 “รายงานสรุปผล
การประเมินมูลค่าสิทธิการรับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งคาดว่าจะโอนไปยัง
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ วันที่  30 
มิถุนายน 5228 )ฉบับปรับปรุง(  โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด” และ ภาคผนวก 3 “รายงานการ
ประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 )ฉบับย่อ( ส าหรับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด” 
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2. กลยุทธ์และนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมฯ 

2.1 ภาพรวมของกองทนุรวมฯ 

กองทุนรวมฯ จะจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีศักยภาพในการสร้าง
ผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนรวมฯ ตลอดอายุของกองทุนรวมฯ ทั้งนี้ เพื่อให้กองทุนรวมฯ สามารถ
จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้
เงื่อนไขที่เกี่ยวกับสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของกองทุนรวมฯ 

กองทุนรวมฯ จะนําเงินท่ีได้จากการเสนอขายครั้งแรกไปลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  โดยการเข้าทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายซึ่งมีกําหนดอายุของสัญญา 20 ปี ซึ่งนับตั้งแต่วันที่กองทุนรวมฯเข้าลงทุนส าเร็จจนถึงวันสิ้นสุดอายุ
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายคือวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2578  

2.2 นโยบายการลงทนุของกองทนุรวมฯ 

2.2.1 การลงทนุในสิทธิในรายไดค้่าความพร้อมจ่าย 

การลงทุนของกองทุนรวมฯ สําหรับสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ได้แก่ การเข้าลงทุนในสัญญา

การเข้าลงทุนรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กับ กฟผ. เพื่อเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ใน
อนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีก าลังผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 
(Gross Capacity) 723.4 เมกะวัตต์ ก าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ (Net Capacity) ที่ 704.0 เมกะวัตต์ และมี
ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 670.0 เมกะวัตต์ ในวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในหัวข้อ 2.8.1 “สรุปสาระส าคัญของสัญญาการ
เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย” ทั้งนี้ กองทุนรวมฯ จะจัดหาผลประโยชน์จากสิทธิในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย ด้วยการรับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในอนาคตจากการบริหารโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ตลอดอายุของสัญญาการเข้าลงทุนรายได้ค่าความพร้อมจ่าย จํานวน 20 ปี 

ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ กองทุนรวมฯ จะต้องเข้าทําสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุนรวมฯ ภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทนุรวมฯ ดังนั้น กองทุนรวมฯ จะเข้าทําสัญญา
การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายภายในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะต้องดําเนินการให้วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ เกิดขึ้นภายใน 
15 วันท าการ นับแต่วันปิดการเสนอขายคร้ังแรก โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตาราง
กําหนดการเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนในหัวข้อ 8.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” และนอกจากนี้ 
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บริษัทจัดการ คาดว่าจะเข้าทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในวันจดทะเบียน
กองทุนรวมฯ หรือในช่วงระยะเวลาอันส้ันภายหลังจากวันดังกล่าว   

การนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ของ กฟผ. ตามสัญญาการเข้าลงทุนรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

เพื่อเป็นการตอบแทนกองทุนรวมฯ สําหรับการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. จะนําส่ง
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย ให้แก่กองทุนรวมฯ เป็นรายไตรมาส โดย กฟผ. จะนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายภายใน 45 วัน
นับจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส อันได้แก่ วันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม และในการนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายสําหรับไตรมาสแรกนั้น กฟผ. จะนําส่งรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย ล่วงหน้าให้แก่กองทุนรวมฯ ในวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ เป็นจํานวน
ประมาณ 40 ล้านบาท และจะนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในส่วนที่เหลือของไตรมาสแรกให้แก่
กองทุนรวมฯ เมื่อถึงกําหนดนําส่งสําหรับไตรมาสแรก นอกจากนี้ เพื่อความชัดเจนในการนําส่งรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายของ กฟผ. ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่
จะนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในจํานวนดังต่อไปนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังนี้ 

 ในกรณีทีโ่รงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับผลกระทบต่อการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ 
กฟผ. มีการปฏิบัติตามหรือปรับเปล่ียนวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนินการโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Grid Code กฟผ. จะชําระรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายให้แก่ กองทุนรวมฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่ากับค่าเฉล่ียของรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ข้างต้น โดยช่วงระยะเวลา 6 เดือน
ดังกล่าวไม่นับรวมระยะเวลาซึ่งมีการซ่อมแซม หรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
ตามแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุน

ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดย Grid Code เป็นข้อตกลงด้านการปฏิบัติการการเชื่อมโยง
ระบบไฟฟ้าระหว่างโรงไฟฟ้าและศูนย์ควบคมุระบบกําลังไฟฟ้าแห่งชาติ โดยมาตรฐานดังกล่าวได้
กําหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้โรงไฟฟ้ายึดถือการปฏิบัติเป็นเกณฑ์เดียวกัน 
ทั้งนี้ ตัวอย่างการปรับเปล่ียนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Grid Code ได้แก่ การปรับเปล่ียน
มาตรวัดกําลังการผลิตไฟฟ้า การปรับเปล่ียนระบบการส่ือสารระหว่างโรงไฟฟ้าและศูนย์ควบคุม
ระบบกําลังไฟฟ้าแห่งชาติ หรือการตรวจสอบระบบ Delay Protection ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจ
ส่งผลให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ต้องหยุดการดําเนินงาน 

 ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ว่า กฟผ. ไม่สามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ.  ตกลงที่จะชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่ 
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กองทุนรวมฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่ากับค่าเฉล่ียของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ข้างต้น โดยช่วงระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าวไม่นับรวม
ระยะเวลาซึ่งมีการซ่อมแซม หรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามแผนการ
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย 

 ในช่วงที่มีการบํารุงและรักษา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  ตามแผนการบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งกําหนดไว้ใน สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่จะชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่ กองทุนรวมฯ เป็นจํานวน
ร้อยละ 10 ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งคํานวณโดยอ้างอิงกาํลังผลิตไฟฟ้าในชั่วโมงสุดทา้ย
ก่อนที่จะมีการซ่อมแซม หรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  ตามแผนการ
บํารุงรักษาดังกล่าว 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในหัวข้อ 2.8.1 “สรุป
สาระส าคัญของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย”  

โดยในการควบคุมและติดตามการนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ กฟผ. กองทุนรวมฯ จะทําการ
ควบคุมและติดตามผ่านรายงานผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นรายเดือน
และรายไตรมาส ตลอดจนรายงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที ่
กฟผ. จะต้องส่งให้กองทนุรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานที่ กฟผ. ต้องนําส่งให้กองทุนรวมฯ ในหัวข้อ 2.8.1 
“สรุปสาระส าคัญของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย”   

การบริหารและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ภายหลังจากการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายของกองทุนรวมฯ 

ภายหลังจากการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของกองทุนรวมฯ แล้ว กฟผ. จะยังคงเป็น
เจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และเพื่อให้โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล กฟผ. จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย และการลงทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดย 
กฟผ. จะดําเนินการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตลอดจนเดินเครื่อง บริหาร ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ให้อยู่ใน
สภาพท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐาน Grid 

Code และ Prudent Utility Practice อย่างเคร่งครัด 
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เพื่อให้กองทุนรวมฯ สามารถตรวจสอบการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ กองทุนรวมฯ ได้กําหนดให้ กฟผ. ดําเนินการดังต่อไปนี้ตลอดอายุสัญญาการเข้าลงทุน
ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบสําคัญต่อ กฟผ. หรือการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ. ตกลงที่จะแจ้งให้ กองทุนรวมฯ ทราบถึงเหตุการณ์
ดังกล่าวภายใน 15 วันนับจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหรือยุติลง และรายงานถึงสถานการณ์
การแก้ไข หรือเยียวยาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ข้างต้นให้กองทุนรวมฯ ทราบเป็น
ระยะๆ ท้ังนี้ เพื่อให้ กองทุนรวมฯ สามารถประเมินถึงผลกระทบต่อการดําเนินการ 

 ในกรณีที่ กฟผ . เห็นว่าควรมีการปรับหรือเปล่ียนวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนินการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ. จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกองทุน
รวมฯ โดยกองทุนรวมฯ จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจาก กฟผ. โดยกองทุนรวมฯ จะต้องไม่ปฏิเสธการให้ความเห็นชอบโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร และในกรณีท่ี กองทุนรวมฯ ปฏิเสธในการให้ความเห็นชอบ แต่ กฟผ. เห็นว่ามีความ
จําเป็นในการดําเนินการดังกล่าว ให้ กฟผ. และ กองทุนรวมฯ เจรจาร่วมกันโดยไม่ชักช้าเพื่อหา
ข้อยุติในประเด็นดังกล่าวต่อไป 

แต่อย่างไรก็ดี หากการปรับหรือเปล่ียนวัสดุและอุปกรณ์นั้นเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) กฟผ . เห็น
ว่าจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา และ /หรือ รายได้ค่าความพร้อม
จ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หรือ (2) การปรับหรือเปล่ียนวัสดุและอุปกรณ์ข้างต้น
เป็นไปตามแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย นั้น กฟผ. สามารถดําเนินการดังกล่าวได้โดยการแจ้ง
ใหก้องทุนรวมฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันท าการของ กฟผ. ก่อนวันที่จะมีการปรับหรือ
เปล่ียนวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าว 

 นอกเหนือไปจากกรณีที่มีการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตาม
แผนการบํารุงรักษาซึ่งกําหนดไว้สัญญาฉบับการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

นอกเหนือไปจากการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาดังกล่าว ในกรณีที่  กฟผ . เห็นว่าควรมีการ
ซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1และการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษา
นั้นจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อประสิทธิภาพก าลังผลิตไฟฟ้าตาม

สัญญา และ/หรือ รายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. จะดําเนินการดังกล่าวได้เมื่อได้มีการ
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แจ้งให้กองทุนรวมฯ ทราบภายใน 3 วันท าการของ กฟผ. นับจากวันที่เกิดความเสียหายซึ่งทํา
ให้เกิดการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในลักษณะดังกล่าว 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องขอจากกองทุนรวมฯ ตามสมควร กฟผ. ตกลงอนุญาต และให้ความ
ร่วมมือเพื่อให้กองทุนรวมฯ และ/หรือ ตัวแทนของกองทุนรวมฯ สามารถเข้าตรวจสอบการ
ดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  และ/หรือ วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
ดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุดที่ 1 อาทิ เครื่องจักร เอกสาร หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง
กับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

 ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ เห็นว่า รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  
ลดลงกว่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่ควรจะเกิดขึ้นภายใต้ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาอย่าง
มีสาระสําคัญ และไม่มีเหตุอันสมควร กองทุนรวมฯ มีสิทธิร้องขอให้ กฟผ. ดําเนินการทดสอบ
การบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในสัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  หรือไม่ และ กฟผ. จะดําเนินการทดสอบตามที่
กองทุนรวมฯ ร้องขอ ภายใน   7  วันท าการของ กฟผ. นับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอดังกล่าวจาก
กองทุนรวมฯ 

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีมีการดําเนินการทดสอบและปรากฏว่าการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย กองทุนรวมฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบข้างต้น 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงกระทําการและงดเว้นกระทําการของ กฟผ. ในหัวข้อ 
2.8.1 “สรุปสาระส าคัญของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย” 

สิทธิของกองทุนรวมฯ ในกรณีที่ กฟผ. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายและการไม่ปฏิบัติหน้าที่นับเป็นการผิดสัญญากรณีร้ายแรง 

ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  หาก กฟผ. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของ 
กฟผ. เป็นการผิดสัญญากรณีร้ายแรงตามที่สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายกําหนด
ไว้ อันได้แก่เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

 กฟผ. จงใจไม่นําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ หรือนําส่งรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ ไม่ครบถ้วนเป็นระยะเวลา 2 ไตรมาสติดต่อกัน  
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 กฟผ. จงใจหยุดหรือระงับดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงการบริหารโรงไฟฟ้าฯ หรือกระทําโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นระยะเวลา 45 วันติดต่อกัน 

 ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้ 

- ในช่วงระยะเวลาใดๆ ในระหว่าง 36 เดือนติดต่อกัน ปรากฏเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 มี Actual Availability น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ Actual Availability 
ที่ควรจะเกิดขึ้นภายใต้ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา และ Contracted Available 

Hours ตลอดช่วงระยะเวลา 36 เดือนนั้น 

- ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน ปรากฏเหตุการณ์ทีโ่รงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
มีกําลังผลิตไฟฟ้าน้อยกว่าร้อยละ 75 ของก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 

 กฟผ. ปฏิบัติผิดหน้าที่ที่สําคัญตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย หรือคํารับรองไม่ถูกต้อง อันอาจส่งผลทําให้ กฟผ. ไม่สามารถดําเนินการโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ต่อไปได้ 

 กฟผ. ปฏิบัติผิดหน้าที่ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและการผิด
สัญญานั้นส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ 

โดยในกรณีท่ีเกิดการผิดสัญญากรณีร้ายแรงเพราะเหตุจงใจไม่นําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายหรือนําส่ง
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายไม่ครบถ้วนเป็นระยะเวลา 2 ไตรมาสติดต่อกัน กองทุนรวมฯ จะทําหนังสือ
บอกกล่าวไปยัง กฟผ. เพื่อให้ กฟผ. แก้ไขเหตุผิดสัญญานั้นภายใน 60 วันนับจากวันที่ กฟผ. ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และหาก
ปรากฏว่า กฟผ. ไม่ได้ดําเนินการให้เหตุผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายส้ินสุดลง 
ให้กองทุนรวมฯ สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ด้วยการทําเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยัง กฟผ. และ
สามารถเรียกร้องให้ กฟผ . ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ได้รับหนังสือแจ้งการบอก
เลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และเรียกค่าปรับกรณีผิด

สัญญา  โดยคํานวณจากวันที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือให้แก่กองทุน
รวมฯ 
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นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดการผิดสัญญากรณีร้ายแรงนอกเหนือไปจากการไม่นําส่งรายได้ค่าความพร้อม
จ่ายหรือนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายไม่ครบถ้วนที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่าย กองทุนรวมฯ จะทําหนังสือบอกกล่าวไปยัง กฟผ. เพื่อให้ กฟผ. แก้ไขเหตุผิดสัญญา
นั้นภายใน 60 วันนับจากวันที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ ในกรณีท่ี กองทุนรวมฯ เห็นว่า กฟผ. ได้พยายามอย่างดีที่สุดในการ
เยียวยาแก้ไขการผิดสัญญากรณีร้ายแรงนั้น ให้ กองทุนรวมฯ ขยายระยะเวลาการแก้ไขเหตุผิดสัญญา

การเข้าลงทุนในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายเป็นจํานวน 180 วันนับจากวันท่ีครบระยะเวลา 60 วันข้างต้น 
ทั้งนี้ เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลา 60 วัน หรือกําหนดขยายระยะเวลา 180 วัน แล้วแต่กรณี หากปรากฏว่า 
กฟผ. ไม่ได้ดําเนินการให้เหตุผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายส้ินสุดลง ใหก้องทุน
รวมฯ สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ด้วยการทําเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยัง กฟผ. และสามารถ
เรียกร้องให้ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิก
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และเรียกค่าปรับกรณีผิดสัญญา 
โดยคํานวณจากวันที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือให้แก่กองทุนรวมฯ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามที่กําหนดไว้ในกรณีผิดสัญญาและการยกเลิก
สัญญาของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  กองทุนรวมฯ ยังคงมีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับกองทุนรวมฯ จากการผิดสัญญากรณีร้ายแรงของ กฟผ. 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่  กฟผ. ไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  
นอกเหนือจากการผิดสัญญากรณีร้ายแรงข้างต้น หากกองทุนรวมฯ ได้รับความเสียหาย ให้กองทุน
รวมฯ มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจาก กฟผ . ตามจํานวนเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ทั้งนี้ กองทุน
รวมฯ ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากการผิดสัญญาดังกล่าว 
ทั้งนี้ ให้ค่าเสียหายที่ กฟผ. จะต้องชําระมีจํานวนไม่เกินกว่ามูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. 
ได้รับหนังสือแจ้งให้ทราบถึงเหตุผิดสัญญาจากกองทนุรวมฯ รวมกับค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณ
จากวันท่ี กฟผ . ได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจาก
กองทุนรวมฯ จนถึงวันท่ี กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือให้แก่กองทุนรวมฯ 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผิดสัญญาและการยกเลิกสัญญาในหัวข้อ 2.8.1 “สรุป
สาระส าคัญของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย” 

ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 ส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้อม และข้อตกลงและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ภายใต้ สัญญาการเข้าลงทุนใน
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รายได้ค่าความพร้อมจ่าย มีรูปแบบและโครงสร้างเดียวกับสัญญาซื้อไฟฟ้า (Power Purchase 
Agreement) ที่ กฟผ. เข้าทํากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ในประเทศไทย 

สิทธิของกองทุนรวมฯ ในกรณีท่ี โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับความเสียหาย 

กรณโีรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) 

กฟผ. และกองทุนรวมฯ ตกลงว่า ในระหว่างที่สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย มีผล
ใช้บังคับ และในกรณีท่ีเกิดความเสียหายขึ้นกับ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยหลักแล้ว กฟผ. จะ
ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี ้ไม่เกินกว่าระยะเวลา 
30 เดือนนับจากวันที่เกิดความเสียหายนั้น โดย กฟผ. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 และเรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินประเภท
ความเส่ียงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่องจักร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown 
Insurance) และ/หรือ ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) ทั้งนี้ ในกรณีที่
ปรากฏว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัยไม่เพียงพอในการซ่อมแซม กฟผ. ตกลง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมส่วนที่ขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวจนกว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
จะกลับสู่สภาพเดิม  

นอกจากนี้ ในส่วนของค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) กฟผ. ตกลงที่จะนําส่งค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมฯ 
ตามจํานวนเงินที่ กฟผ. ได้รับจากการประกันภัยโดยไม่ชักช้าแต่ไม่เกิน 5 วันท าการของ กฟผ. นับแต่
วันที่ กฟผ. ได้รับเงินประกันจากการประกันภัยดังกล่าวกฟผ. และกองทุนรวมฯ ตกลงว่า ในระหว่างที่
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย มีผลใช้บังคับ และในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นกับ 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยหลักแล้ว กฟผ. จะซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้า
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี ้ไม่เกินกว่าระยะเวลา 30 เดือนนับจากวันที่เกิดความเสียหายนั้น 
โดย กฟผ. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และเรียกร้องเงินค่า
สินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเส่ียงภัยทุกชนิดและความเสียหายของ
เครื่องจักร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) และ/หรือ ประกันภัยความ
รุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) ทั้งนี้ ในกรณทีี่ปรากฏว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจาก
กรมธรรมป์ระกันภัยไม่เพียงพอในการซ่อมแซม กฟผ. ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมส่วนที่ขาด
แต่เพียงฝ่ายเดียวจนกว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะกลับสู่สภาพเดิม  

นอกจากนี้ ในส่วนของค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) กฟผ. ตกลงที่จะนําส่งค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมฯ 
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ตามจํานวนเงินที่ กฟผ. ได้รับจากการประกันภัยโดยไม่ชักช้าแต่ไม่เกิน 5 วันท าการของ กฟผ. นับแต่
วันท่ี กฟผ. ได้รับเงินประกันจากการประกันภัยดังกล่าว 

กรณโีรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับความเสียหายทั้งหมด (Total Loss) 

หากปรากฏว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับความเสียหายทั้งหมด (Total Loss) กฟผ. อาจใช้
สิทธิในการเลือกที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ขึ้นใหม่ หรือยกเลิกสัญญาการเข้าลงทุน

ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยในกรณีที่มีการเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่ายและความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของ กฟผ. กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
จํานวนมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญา แต่อย่างไรก็ตาม หากความเสียหายเกิดขึ้นจาก
ความผิดของ กฟผ. กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับจํานวนมูลค่ารวมของมูลค่าการเข้าลงทุน
คงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่ายจากกองทุนรวมฯ และค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวันที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึง
การผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระ
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือให้แก่ กองทุนรวมฯ 

นอกจากนี้ ในส่วนของค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) กฟผ. ตกลงที่จะนําส่งค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมฯ 
ตามจํานวนเงินที่ กฟผ. ได้รับจากการประกันภัยโดยไม่ชักช้าแต่ไม่เกิน 5 วันท าการของ กฟผ. นับแต่
วันท่ี กฟผ. ได้รับเงินประกันจากการประกันภัยดังกล่าว 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินเสียหายในหัวข้อ 2.8.1 “สรุปสาระส าคัญของสัญญา
การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย” 

แผนภาพต่อไปนี้แสดงโครงสร้างของกองทุนรวมฯ และความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน ์กฟผ. (ในฐานะผู้ถือหนว่ยลงทนุจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวมฯ ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก ทั้งนี้ ตามสัดส่วนที่กฎหมายหลักทรัพย์
อนุญาต หรือจะอนุญาตให้จัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่แบ่งแยกไว้สําหรับ กฟผ. ในการเสนอขายคร้ัง
แรกได้) และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น ภายหลังจากการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ และเข้าทํา
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และสัญญาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เสร็จสิ้น 
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แผนภาพที่ 2: โครงสร้างของกองทนุรวมฯ 

 

2.2.2 วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิที่ได้รับจากการเสนอขายครั้งแรก 

จํานวนเงินท้ังหมดโดยประมาณที่กองทุนรวมฯ จะได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนจากการ
เสนอขายคร้ังแรกจํานวน 2,085,500,000 หน่วย จะเท่ากับ 20,855,000,000 บาท โดยบริษัทจัดการ
คาดว่าจะดําเนินการให้กองทุนรวมฯ ใช้เงินจํานวนดังกล่าวดังนี้ 

 เพื่อลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุดที่ 1 
ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และ 

 เงินส่วนท่ีเหลือ (ถ้ามี) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนรวมฯ และใช้สําหรับค่าใช้จ่ายในการ
จัดตั้งกองทุนรวมฯ ในส่วนท่ีกองทุนรวมฯ รับผิดชอบ 

แผนการใช้เงินที่ได้จากการการเสนอขายคร้ังแรกที่กล่าวไปข้างต้น เป็นไปตามความตั้งใจ ณ ปัจจุบัน
ของบริษัทจัดการ และตามประมาณการของการจัดสรรจํานวนเงินที่จะได้รับที่จัดทําอย่างดีที่สุดของ
บริษัทจัดการตามแผนงานและประมาณการรายจ่ายปัจจุบันของกองทุนรวมฯ 

2.2.3 การลงทนุในทรัพย์สนิหลัก – ทรัพย์สินทีก่องทุนรวมฯ ลงทนุเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนรวมฯ ในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย บริษัทจัดการในนาม
ของกองทุนรวมฯ อาจลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นโดยการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
ตามทีก่ฎหมายหลักทรัพยใ์ห้กระทําได้ และเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

กฟผ. 

กองทุนรวม 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

(ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน)์ 
สัญญาแต่งตั้ง 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์

เงินสําหรับการลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

บลจ. กรงุไทยจํากัด (มหาชน)  
ในฐานะบริษัทจัดการ 

โครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

หนังสือชี้ชวน 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่น 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดท่ี 1 

บริหารโรงไฟฟ้า 

เดินเครื่อง ซ่อมแซม และบํารงุรักษา

โรงไฟฟ้า 
เงินปันผล 

75% 

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

25% 
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การลงทุน หรือการได้มาเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานใดๆ อันมีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้าน
บาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้มาดังกล่าว 
จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนรวมฯ เข้าลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย (เช่น ข้อกําหนดการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) การประเมินค่าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมัติของผู้ถือหนว่ยลงทุน โปรดพิจารณาข้อกําหนดเกี่ยวกับการขอ
มตผู้ิถือหน่วยลงทุนในหัวข้อ 9.3 “การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน”  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการ
ลงทุนภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

อย่างไรก็ดี หากเป็นการได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่
น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการได้มาดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นน้ี ไม่จําต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่การลงทุน หรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว จําเป็นต้องใช้เงินทุน
เพิ่มเติม กองทุนรวมฯ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับการกู้ยืมตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 3 “นโยบาย
การกู้ยืมเงิน” และ/หรือ การเพิ่มทุน ตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 7.2 “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” ซึ่งจะต้อง
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และ การแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ 

นอกจากนี้ ในกรณีที่การลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวกระทําโดยวิธีการในข้อ (ก) หรือ (ข) ของนิยามคําว่า 
“ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน” กองทุนรวมฯ จะต้องเข้าทําสัญญากับผู้ประกอบการบุคคลที่สาม เพื่อ
มอบหมายให้บุคคลดังกล่าวดําเนินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 2.6 “การบริหารจัดการและใชท้รัพย์สินของกองทุนรวมฯ” 

2.2.4 การลงทนุในทรัพย์สนิรอง – การลงทนุในหลกัทรัพยห์รือทรัพย์สินอืน่ทีก่องทนุรวมฯ ลงทุนได ้ 

นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 2.2.1 “การลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความ
พร้อมจ่าย” และ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนเพิ่มเติม” ข้างต้นแล้ว 
กองทุนรวมฯ อาจดําเนินการลงทุนในทรัพย์สินรองดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ส านักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบ หรือมีประกาศแก้ไข หรือเพิ่มเติม
ประเภท หรือลักษณะของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนรวมฯ สามารถ
ลงทุนได้ 
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(1) พันธบัตรรัฐบาล 

(2) ตั๋วเงินคลัง 

(3) พันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก และมี
กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข 

(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

(5) บัตรเงินฝากที่ธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ทั้งนี้ หากเป็นบัตรเงินฝากที่เข้าลักษณะของ
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 

(6) ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอน
ประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย หรือผู้ค้ําประกัน ทั้งนี้ หากเป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญา ใช้เงินที่เข้า
ลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 

(7) หน่วยลงทุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือกองทุน
รวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก 

(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่น  

(9) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(ก)  เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงาน
กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่ เป็นสมาชิ กสามัญของ 
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือเป็นหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

(ข) กองทุนรวมในต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภท และชนิด
เดียวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมฯ สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ 

(ค) กองทุนรวมในต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

(10) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งการเข้าทําสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียงของ
กองทุนรวมฯ 
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ทั้งนี้ ในกรณีท่ี บริษัทจัดการเข้าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน หรือการลงทุนชนิดอื่นตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ส านักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบ หรือมีประกาศแก้ไข หรือ
เพิ่มเติมประเภท หรือลักษณะของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน  บริษัทจัดการ จะดําเนินการตามขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

2.2.5 อัตราส่วนการลงทนุ 

เมื่อส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี กองทุนรวมฯ จะต้องดํารงการลงทุนในการลงทุนในทรัพย์สิน
หลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ โดยคํานวณมูลค่าการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักจากมูลค่าตามบัญชีของราคาการได้มาหรือราคาอื่นใดตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
ดังนั้น กองทุนรวมฯ จะต้องไม่ลงทุนในการลงทุนในทรัพย์สินรองเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ 

บริษัทจัดการมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลให้อัตราส่วนการลงทุนในการลงทุนในทรัพย์สินรอง
เป็นไปตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 24/2552 
เรื่อง การลงทุนและมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.2.6 การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ 

การจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ อันมีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือ
ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการจําหน่ายดังกล่าว จะต้อง
อยู่ภายใต้ข้อกําหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนรวมฯ เข้าลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
(เช่น ข้อกําหนดการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมตัิของผู้ถือหนว่ยลงทุน โปรด
พิจารณาข้อกําหนดเกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในหัวข้อ 9.3 “การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้
ถือหน่วยลงทุน” เว้นแต่เป็นการจําหน่ายซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อตกลง หรือสัญญาที่มีกับ
ภาครัฐซึ่งได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แล้วว่า กองทุนรวมฯ ไม่ต้องขอ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการ
ลงทุนภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

อย่างไรก็ดี หากเป็นการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่
น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการจําหน่ายดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นน้ี ไม่จําต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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2.3 ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท และ
รายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน 

2.3.1 ความเป็นมา 

กองทุนรวมฯ จะเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกที่เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ
โรงไฟฟ้าที่รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน และมีการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ลงทุนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม
จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการบริหารดําเนินงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามสัญญาการเข้าลงทุน

ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดย กฟผ. จะยังคงความเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในสัญญาข้างต้น โดย กฟผ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตาม 
พ.ร.บ. กฟผ. จะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวมฯ โดยจะถือหน่วยลงทุนจํานวนร้อยละ 
25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด ณ เวลาที่มีการเสนอขายคร้ังแรกเสร็จส้ิน และจะถือ
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะบริหารจัดการกองทุนรวมฯ โดยมีหน้าทีห่ลักในการติดตามและตรวจสอบ กฟผ. ในการบริหาร
จัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อสร้างรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ให้มั่นคงและมีความผันผวนต่ําในระยะยาว เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนใน
อัตราที่มั่นคงอย่างสม่ําเสมอ 

กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน โดย กฟผ. มีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. เป็นเจ้าของและ
เดินเครื่องเอง ซึ่งตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 กฟผ. มีโรงไฟฟ้า
รวมทั้งสิ้นจํานวน 41 แห่ง ซึ่งมีกําลังผลิตรวมทั้งสิ้น 15,482 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าหลายประเภท 
เช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 3 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 6 แห่งซึ่งรวมถึง โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ คือ การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน โดยนโยบายการลงทุนของ
กองทุนรวมฯ ในเบื้องต้นคือ รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทีก่องทุน
รวมฯ จะเข้าลงทุนจาก กฟผ. ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยกองทุน
รวมฯ จะเข้าลงทุนเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี และในระหว่างการเข้าลงทุนดังกล่าวนั้น กฟผ. จะเป็น
ผู้บริหารโรงไฟฟ้านี้ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้

ค่าความพร้อมจ่าย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.8.1 “สรุปสาระส าคัญของสัญญาการ
เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย” 
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ทั้งนี้ สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กฟผ. มีรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  AP1 
(หลังหักค่าปรับและส่วนลดสําหรับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย) จากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
เป็นจํานวน 2,420.16  ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 (หลังหักค่าปรับและส่วนลด
สําหรับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย) ท้ังหมด (สัดส่วนร้อยละ 100) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

การระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ของ กฟผ. ไม่เข้าลักษณะการประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 แห่งประมวลรัษฎากร ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 มีนาคม 2558 

2.3.2 รายละเอียดของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

(1) ข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

แผนภาพที่ 3: แผนภาพโครงสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ในปัจจบุัน 

 

 
ข้อมูลทั่วไป โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับก๊าซธรรมชาติจากโครงการท่อกา๊ซ

ธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครใต้/เหนือของ ปตท. โดย ในปัจจุบัน 
ปตท. เป็นผู้ขายและจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 ตามหนังสือจาก ปตท. ที่ 71032000/300/2552 ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เรื่อง การเริ่มจ่ายก๊าซธรรมชาติสําหรับโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยเรื่อง ราคาก๊าซธรรมชาติ การปรับราคา
ก๊าซธรรมชาติ และเงื่อนไขการชําระเงิน สําหรับการใช้ก๊าซธรรมชาติในการ
ดําเนินกิจการของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าการ
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เจรจาจัดทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติสําหรับโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 โดย กฟผ. ได้มีหนังสือตอบรับราคาก๊าซธรรมชาติ การปรับ
ราคาก๊าซธรรมชาติ และเงื่อนไขการชําระเงิน ที่ ปตท. เสนอสําหรับ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยให้
เงื่อนไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ กฟผ. เริ่มรับก๊าซธรรมชาติ
สําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

เนื่องจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การ
ดําเนินงานของ กฟผ. ดังนั้น กฟผ. จะเป็นผู้บริหารงานเดินเครื่องและ
บํารุงรักษาให้กับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดย กฟผ. มีการทํา
ประกันภัยทรัพย์สินเสียหายให้กับโรงไฟฟ้าทั้งหมดของ กฟผ. ซึ่ง
ครอบคลุมถึงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อป้องกันความเส่ียงที่
อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้า 

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

ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทั้ง 2 เครื่อง ทั้งนี้ สัญญา LTPA มี
อายุ 7 ปี โดยจะมีการต่ออายุสัญญา LTPA ทุกๆ 7 ปี หลังจากสัญญา 

LTPA หมดอายุลงในปี พ.ศ. 2561 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีกําลังผลิตติดตั้งดังนี้ 

ไฟฟ้า (เมกะวตัต)์ 723.40 

ไอน้ํา (ตันต่อชั่วโมง) ไม่มี 

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการผลิต
และประกอบธุรกิจของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ดังนี้ 

ที่ดิน 56 ไร่ 3 งาน  

48 ตารางวา 

อาคาร 15 หลัง 
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เครื่องกําเนดิไฟฟ้ากงัหันกา๊ซ 

(Gas Turbine Generator: GTG) 

2 เครื่อง 

เครื่องผลิตไอนํ้าจากพลังความรอ้น 

(Heat Recovery Steam Generator: HRSG) 

2 เครื่อง 

เครื่องกําเนดิไฟฟ้ากงัหันไอน้ํา  

(Steam Turbine Generator: STG) 

1 เครื่อง 

 
ที่ตั้ง  53 หมู่ 2 ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตําบล บางกรวย อําเภอ บางกรวย 

จังหวัด นนทบุรี 11130 
มูลค่าของทรัพย์สนิ

ตามบัญช ี
 11,338.04 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  

ที่มา: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(2) ระบบการผลิตไฟฟ้า การจัดส่งไฟฟ้า และวัตถุดิบในการผลิตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

(ก) ระบบการผลิตไฟฟ้า 

ระบบการผลิตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นระบบพลังความร้อนร่วม (Combined 
Cycle) คือการนําระบบของหน่วยผลิตไฟฟ้า 2 ชนิดมาทํางานร่วมกัน ได้แก่ Gas Turbine 

Generator (GTG) และ Steam Turbine Generator (STG) โดยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 
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 

ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าระบบพลังความร้อนร่วมเริ่มจาก Gas Turbine Generator โดยการนํา
อากาศอัดรวมกับเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติจนเกิดการจุดระเบิดและเผาไหม้ขึ้นภายในห้องเผาไหม้
ของ Gas Turbine Generator โดยกระบวนการเผาไหม้นี้จะทําให้เกิดก๊าซร้อนที่มีแรงดันไปหมุน 
Gas Turbine และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า ส่วนก๊าซร้อนซึ่งยังคงมีพลังความ
ร้อนเหลืออยู่จะถูกส่งไปใช้ในเครื่องผลิตไอน้ําจากพลังความร้อน (Heat Recovery Steam 

Generator “HRSG”) เพื่อผลิตไอน้ําแรงดันสูงเพื่อส่งไปผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ Steam Tubine 

Generator โดยไอน้ําจะทําหน้าที่หมุน Steam Turbine และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจนเกิดเป็น
กระแสไฟฟ้า 



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
27 

ไอน้ําที่ผ่านการใช้งานแล้วใน Steam Turbine Generator จะถูกแปรสภาพเป็นนํ้าเพื่อนํากลับไป
ใช้ในขบวนการผลิตไอนํ้าอีกครั้งหน่ึง โดยจะผ่านไอน้ําเข้าเครื่องควบแน่นซึ่งจะใช้น้ําดบิจากแมน่้าํ
เจ้าพระยาเป็นตัวหล่อเย็น น้ําร้อนจากเครื่องควบแน่นหรือน้ําหล่อเย็นจะถูกทําให้เย็นลงโดยผ่าน
หอคอยหล่อเย็นแบบปิด (Closed Cycle Cooling Tower) เมื่อน้ําตกจากหอคอยหล่อเย็นจะถูก
ลมจากพัดลมในหอคอยหล่อเย็นช่วยเป่าระบายความร้อนในน้ําออก  อุณหภูมิของน้ําหล่อเย็นที่
ผ่านเครื่องควบแน่นแล้วจะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจากอุณหภูมิน้ําเข้าไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส และ
เมื่อผ่านเข้าหอคอยหล่อเย็นแล้ว อุณหภูมิน้ําจะลดลงมาใกล้เคียงกับอุณหภูมิน้ําเข้าโดยแตกต่าง
กันไม่เกิน 3 องศาเซลเซียส จากนั้นนํ้าจะถูกปล่อย (Blowdown) ลงคลองระบายน้ําก่อนปล่อยลง
สู่แม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งอุณหภูมิจะลดลงอีกจนทําให้อุณหภูมิน้ําที่จุดปล่อยลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา
ต่างกับอุณหภูมิน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส 

ส่วนไอเสียจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ  จะถูกควบคุมไม่ให้มีปริมาณออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้และจะถูกระบายออกทางปล่องของเครื่อง
ผลิตไอนํ้าจากพลังความร้อน (Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) 

แผนภาพที่ 4: กระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยทั่วไปแบบพลังความร้อนร่วม 

 
ที่มา: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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(ข) ระบบการจัดส่งไฟฟ้า 

กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะถูกส่งตามสายส่งของระบบส่ง
ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปยังระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลางที่สถานีจําหน่าย
ไฟฟ้าย่อย (Substation) ซึ่งเป็นจุดที่มีการเชื่อมต่อของสายส่งกระแสไฟฟ้า เพื่อที่จะส่งต่อไปตาม
สายส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายเข้าสู่ระบบกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. ต่อไป 

(ค) วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าคือเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบอื่นๆ เช่น น้ํา 
และสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพนํ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก๊าซธรรมชาติ 

ในปัจจุบัน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียว มี
ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในอัตราสูงสุด ประมาณ 135 ล้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน ซึ่งรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ฝ่ังตะวันตก) จาก 
ปตท. โดยส่งผ่านทางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ ซึ่งเชื่อมต่อจากท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย (ท่อประธาน) ที่ Block Valve RA6 อําเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 นิ้ว โดยวางขนานไปตามแนวสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ 
และถนนหลวง จากอําเภอไทรน้อยถึงโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร และ
เชื่อมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาตไิปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุดที่ 1 ที่บริเวณ KP.0 + 050 ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว วางขนานไปตามทางรถไฟสายใต้ จากสถานีควบคุมและวัดปริมาณ
ก๊าซศาลาธรรมสพน์ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร4 

น้ า 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ใช้น้ําดิบจากแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อเป็นตัวระบายความร้อนที่
หอคอยหล่อเย็นและสําหรับใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ภายในโครงการ อันได้แก่ น้ําใช้เพื่อการอุปโภค
และบริโภค น้ําใช้ในการล้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ และน้ําใช้ในกระบวนการผลิตน้ําบริสุทธิ์ 
(Demineralization Plant) เพื่อนําไปใช้เป็นน้ําเติม (Makeup Water) สําหรับเครื่องผลิตไอนํ้าจาก
พลังความร้อน (Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) โดยจุดสูบน้ําดิบของโรงไฟฟ้า

                                                   
4 ท่ีมา: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
29 

พระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะเป็นจุดสูบน้ําดิบของโรงไฟฟ้าเดิมซึ่งเป็นการติดตั้งท่อสูบน้ําภายใน
โรงสูบน้ําที่ระดับความลึกประมาณ 4.5 เมตรจากพื้นท้องน้ํา และมีตะแกรงกั้นสัตว์น้ําและสัตว์น้ํา
วัยอ่อน 2 ขนาด ได้แก่ ขนาดตา 2 เซนติเมตร และ 5 เซนติเมตร และในกรณีที่แม่น้ําเจ้าพระยามี
สภาพเป็นน้ํากร่อยในช่วงฤดูแล้ง โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะใช้น้ําประปาจากการ
ประปานครหลวง (กปน.) เป็นแหล่งน้ําสํารองสําหรับการผลิตไฟฟ้าและการอุปโภคและบริโภค
ภายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ใช้น้ําดิบจากแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นหลักสําหรับกิจกรรมต่างๆ 
ภายใน โดยมีกระบวนการปรับสภาพนํ้าดิบ ดังนี้ 

 น้ําดิบจากแม่น้ําเจ้าพระยาจะถูกสูบเข้าสู่โรงปรับสภาพน้ํา (service water treatment plant) 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําให้เหมาะสมสําหรับระบบกําจัดแร่ธาตุในน้ําแบบรีเวิร์สออสโมซีส 
(Reverse Osmosis: “RO”) 

 น้ําที่ผ่านระบบกําจัดแร่ธาตุในนํ้าแบบรีเวิร์สออสโมซีสแล้ว จะถูกนําไปใช้เป็นน้ําเติมใน
เครื่องผลิตไอน้ําจากพลังความร้อน (Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) 
และน้ําส่วนที่เหลือจะถูกสูบลงสู่บ่อปรับสภาพเป็นกลาง (Neutralization Basin) 

 น้ําที่ผ่านการปรับสภาพอีกส่วนหนึ่งจะถูกสูบนําไปใช้ประโยชน์ภายในโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 ได้แก่ น้ําใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของพนักงาน น้ําใช้เพื่อล้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตลอดจนล้างสารเคมี
ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีความต้องการใช้น้ําสําหรับกิจกรรมหลักต่างๆ ดังแสดงในผัง
สมดุลการใช้น้ําของโครงการ ดังนี้ 

ตารางที่ 1: ผังสมดุลการใชน้้ าของโครงการ 

กิจกรรม ปริมาณการใช้น้ าสูงสุด 
(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 

1. น้ําหล่อเย็นในระบบระบายความร้อนแบบปิดจากแม่น้ํา
เจ้าพระยา 

48,576 

2. น้ําใช้ภายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชดุที่ 1 จาก
แม่น้ําเจ้าพระยา 

515 

 บ่อพักน้ า 
 น้ าอุปโภคและบริโภค 

48 
6 
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กิจกรรม ปริมาณการใช้น้ าสูงสุด 
(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 

 น้ าใชเ้พื่อล้างเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 11 
 น้ าใชใ้นห้องปฏิบัตกิารเคม ี 4 
 น้ าส าหรับระบบก าจัดแร่ธาตใุนน้ า )RO) 446 

ท่ีมา: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีบ่อบําบัดน้ําทิ้ง (Holding Pond) ขนาดความจุ 1,000 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อนําน้ําทิ้งจากกระบวนการต่างๆ ได้แก่ โรงปรับสภาพน้ํา บ่อปรับสภาพเป็น
กลาง การล้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ และห้องน้ําของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มาแยก
และพักในบ่อบําบัดน้ําทิ้งไว้ระยะหนึ่งก่อน (อย่างน้อย 1 วัน) เพื่อบําบัดและควบคุมคุณภาพให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งจากโรงงาน 

สารเคมี 

โดยปกติสําหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมมีความต้องการใช้สารเคมีในปริมาณน้อยและไม่เป็น
อันตราย โดยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ใช้สารเคมีสําหรับปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อใช้ใน
การผลิตน้ําเล้ียงหม้อน้ํา (Demineralized Water) เป็นหลัก 

(3) โครงสร้างรายได้และรายจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือก่อนการจัดตั้งกองทุนรวมฯ 

(ก) รายได้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

ตารางที่ 2: รายได้ของโรงไฟฟา้พระนครเหนือ ชดุที่ 1 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2556 

รายการ งบการเงิน 
2554 2555 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 รายได้ค่าความพร้อมจ่าย
เต็มจํานวนสําหรับ AP1 
(FAP1) 

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

 รายได้ค่าความพร้อมจ่ายเต็ม
จํานวนสําหรับ AP2 (FAP2) 

209.86 1.94 210.89 1.61 235.62 1.92 

 ค่าปรับและส่วนลดสาํหรับ
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
AP1  

(204.81) (1.89) (86.35) (0.66) (328.35) (2.67) 
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รายการ งบการเงิน 
2554 2555 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 ค่าปรับและส่วนลดสาํหรับ
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
AP2 

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

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

 ผลตา่งระหว่างรายได้จริงปัน
ส่วนจาก กฟผ. และรายได้
ตามข้อตกลงและเง่ือนไขการ
ซื้อไฟฟ้า 

138.68 1.28 602.90 4.60 (36.51) (0.30) 

รวมรายได้จากการจ าหน่าย
ไฟฟ้า 

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

ที่มา: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ: ตารางนี้ไม่ปรากฏงบการเงินปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ เนื่องจาก ณ ขณะที่มีการจัดทําข้อมูล ยังไม่สิ้นสุดปี 
พ.ศ. 2557 ดังนั้น รายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการและรายได้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 ยังไม่ครบถ้วน  

โครงสร้างรายได้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีรูปแบบเดียวกันกับที่ กฟผ. ทํากับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ซึ่งประกอบด้วยค่าความพร้อมจ่าย และค่าพลังงานไฟฟ้า 

1. ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment “AP”) 

ค่าความพร้อมจ่ายจะถูกกําหนดตามอัตราค่าความพร้อมจ่าย กําลังผลิตไฟฟ้าตาม
ข้อตกลง (Contracted Capacity) และจํานวนชั่วโมงของความพร้อมจ่ายตามที่ระบุไว้
ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยค่าความพร้อมจ่ายจะ
เกิดขึ้นต่อเมื่อโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีความพร้อมจ่ายจริงในการผลิตไฟฟ้า
ตามรายละเอียดในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และสามารถ
ผลิตไฟฟ้าตามที่ศูนย์ควบคุมฯ ส่ังการ โดย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะได้รับ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายถึงแม้ว่าศูนย์ควบคุมฯ จะส่ังเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า และ/หรือ
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบส่งหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
หยุดซ่อมแซมตามแผนการซ่อมบํารุงที่วางไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่าย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะยังคงได้รับค่าความพร้อมจ่าย
ในจํานวนร้อยละ 10.00 ของรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งคํานวณโดยอ้างอิงกําลัง
ผลิตไฟฟ้าในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะมีการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาตามแผน แต่หาก
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โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่มีความพร้อมจ่ายเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่กระทบ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 หรือการหยุดซ่อมแซมนอกเหนือจากแผนการซ่อม
บํารุงที่วางไว้ นั้น โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะไม่ได้รับค่าความพร้อมจ่าย เว้น
แต่จะเป็นเหตุที่เกิดจากการกระทําของรัฐ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นต้น 

ทั้งนี้ ค่าความพร้อมจ่ายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 

 ค่าความพร้อมจ่าย AP1 หมายถึง ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อชดเชยเงินลงทุน ดอกเบี้ยจ่าย และผลตอบแทนของ
เงินลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 โดยอัตราค่าความ
พร้อมจ่าย APR1 (Availability Payment Rate 1: APR1) ถูกกําหนดเป็นเงิน
บาทต่อกิโลวัตต์ (Baht/kW) ตามชั่วโมงความพร้อมจ่ายในแต่ละปีตลอดอายุ
ของข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อไฟฟ้ 

 ค่าความพร้อมจ่าย AP2 ซึ่งสะท้อนถึงค่าใช้จ่ายคงที่ในการผลิตและ
บํารุงรักษา ค่าอะไหล่ในการบํารุงรักษา (Fixed Operation and 
Maintenance “Fixed O&M”) โดยมีอัตราค่าความพร้อมจ่าย APR2 
(Availability Payment Rate 2: APR2) ถูกกําหนดเป็นเงินบาทต่อกิโลวัตต์ 
(Baht/lW) ตามชั่วโมงความพร้อมจ่ายในแต่ละปีตลอดอายุของข้อตกลงและ
เงื่อนไขการซื้อไฟฟ้า และอาจมีการเปล่ียนแปลงตามดัชนีราคาผู้บริโภค 

ทั้งนี้ ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะมีส่วนลดจากการที่
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่สามารถปฏิบัติการให้เป็นไปตามคุณสมบัติของ
หน่วยผลิตไฟฟ้าและค่าปรับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

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

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะถูกปรับหากไม่สามารถปฏิบัติการให้
เป็นไปตามค่าคุณลักษณะของหน่วยผลิตไฟฟ้าได้ โดยส่วนลดจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 7 ประเภท (DRA 1-7) ได้แก่ 
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- 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) ค่าปรับจากการลดความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยแจ้งล่วงหน้า
น้อยกว่าเวลาที่กําหนด (Deduction for Short Notice of Reduced 
Capability “DSN”) 

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

2. ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment “EP”) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) เป็นค่าตอบแทนสําหรับการผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้าตาม
คําสั่งเดินเครื่องของศูนย์ควบคุมฯ โดยค่าพลังงานไฟฟ้านี้จะครอบคลุมถึง  1) ค่า
เชื้อเพลิงในการผลิต (Fuel Payment) ตามคําส่ังของศูนย์ควบคุมฯ ซึ่งจะผันแปรตาม
ราคาเชื้อเพลิง และ 2) ค่าใช้จ่ายผันแปรของการเดินเครื่องและซ่อมบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้า (Variable Operation and Maintenance “VOM”) โดยอาจมีรายได้ส่วน
เพิ่ม (Supplementary Payment) หากศูนย์ควบคุมฯ  ต้องการให้โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 เดินเครื่องหลังจากที่เดินเครื่องครบจํานวนชั่วโมงในแต่ละปี 

กองทุนรวมฯ จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามสูตรการคํานวณภายใต้สัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย จาก  (1) รายได้ค่าความพร้อมจ่ายเต็มจํานวนสําหรับ 
AP1 (FAP1) หักด้วย (2) ค่าปรับและส่วนลดสําหรับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 ตามที่
แสดงไว้ในตารางที่ 5: รายได้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เท่านั้น โดยรายได้ในอดีตดังกล่าวเป็นรายได้
เต็มจํานวนในสัดส่วนร้อยละ 100  ซึ่งภายหลังจากที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนสําเร็จนั้น รายได้ที่
กองทุนรวมฯ จะได้รับจากค่าความพร้อมจ่ายจะเป็นไปตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ในสัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในแต่ละปี และกองทุนรวมฯ จะได้รับรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายภายหลังจากหักค่าเบี้ยประกันภัยแล้ว 
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ทั้งนี้ ค่าปรับและส่วนลดสําหรับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 ในปี 2556 ที่ 328.35 ล้าน
บาทเป็นผลจากการที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เนื่องจากในปี 2556 เกิดการหยุด
เดินเครื่องมาจากปัญหาของระบบปั๊มน้ําซึ่งมีการพบรอยแตกของจุดเชื่อมต่างๆ  ที่หน่วยทํา
ความร้อน (Line Hot Reheat) ส่งผลให้ต้องมีการซ่อมบํารุงนอกแผน ประกอบกับเป็นช่วงการ
ซ่อมบํารุงรักษาตรวจสอบขนาดเล็ก (Minor Inspection) ประจําปี 

สําหรับผลต่างระหว่างรายได้จริงปันส่วนที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับจาก กฟผ. 
และรายได้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เกิด
จากการปันส่วนรายได้จริงทั้งหมดของ กฟผ. ให้กับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ใน
สัดส่วนตามก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา แล้วนํามาเทียบกับรายได้ตามข้อตกลงและเงื่อนไข
การซื้อไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

(ข) โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่เกิดขึ้นจริงและ
ค่าใช้จ่ายจากส่วนกลางที่ได้รับจากการปันส่วน 

ตารางที่ 3: โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 

รายการ 
2554 2555 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ต้นทุนการผลิต       
 ค่าเช้ือเพลิง 7,760.76 87.74 9,328.74 86.85 9,268.64 86.52 
 ค่าใช้จ่ายในการผลิต 565.67 6.39 664.80 6.19 750.40 7.00 
 ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 92.99 1.05 137.69 1.28 125.31 1.17 
 ค่าใช้จ่ายบริหารการผลติ 139.84 1.58 275.89 2.57 260.33 2.43 
ค่าใช้จ่ายในขายและบริหาร       
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 284.72 3.22 333.82 3.11 306.21 2.86 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 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: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

1.  ต้นทุนการผลิต 

ต้นทุนการผลิตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ประกอบด้วย ค่าเชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา และค่าใช้จ่ายบริหารการ
ผลิต  
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 ค่าเชื้อเพลิง 

ค่าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติถือเป็นต้นทุนการผลิตหลักในการประกอบกิจการ
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 สําหรับปี พ.ศ. 2556 โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 มีต้นทุนในการผลิตจากการนําก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็น
เชื้อเพลิงคิดเป็นประมาณร้อยละ 86.52 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

2.  ค่าใช้จ่ายในการผลิตและบํารุงรักษา 

 ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตประกอบด้วยเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน
เดินเครื่องโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และค่าเส่ือมราคาและค่าตัด
จําหน่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นหลัก โดยค่าเส่ือมราคา
และค่าตัดจําหน่ายเป็นของส่วนปรับปรุงที่ดิน โรงไฟฟ้า อุปกรณ์โรงไฟฟ้า 
ส่ิงก่อสร้างรวมถึงเครื่องตกแต่งสํานักงานและครุภัณฑ์อื่นๆ สําหรับปี พ.ศ. 
2556 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเป็นร้อย
ละ 7.00 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

 ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ให้ความสําคัญกับการซ่อมบํารุงเครื่องจักร 
ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งในการดําเนินธุรกิจไฟฟ้า
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะสามารถดําเนินการ
ผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามที่กําหนดในสัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดย กฟผ. เป็นผู้บริหารงาน
เดินเครื่องและซ่อมบํารุงซึ่งครอบคลุมถึงการให้บริการงานเดินเครื่องและ
บํารุงรักษาประจําโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
รวม 7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย
ค่าใช้จ่ายทางตรงประกอบด้วยต้นทุนคงที่ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงาน ค่าใช้
เครื่องจักรอุปกรณ์ และต้นทุนผันแปร เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่า
ล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอื่นๆ เป็นต้น และยังรวมถึงค่า
ตรวจสอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ประจําปี (Yearly Inspection) 
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และค่าตัดจ่ายของการบํารุงรักษาตามแผนซ่อมบํารุงซึ่งทําทุกๆ 3 ปี และแผน
ซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ครั้งใหญ่ (Major Overhaul) 
ทุกๆ 6 ปี โดยสําหรับปี พ.ศ. 2556 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มี
ค่าใช้จ่ายการบํารุงรักษาคิดเป็นร้อยละ 1.17 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

 ค่าใช้จ่ายบริหารการผลิต 

ค่าใช้จ่ายบริหารการผลิตไฟฟ้าประกอบด้วยเงินเดือนและสวัสดิการของ
พนักงาน ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
ยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ัวไป ค่าจ้างเหมาสํานักงาน ค่าจ้างขนส่ง ค่าเช่า 
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้า ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ
ค่าใช้จ่ายสําหรับเงินนําส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามประกาศ กกพ. เรื่อง การ
นําเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสําหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553 ในอัตรา 0.01 บาทต่อหน่วยไฟฟ้าที่
ผลิตได้ และอื่นๆ โดยสําหรับปี พ.ศ. 2556 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
มีค่าใช้จ่ายบริหารการผลิตคิดเป็นร้อยละ 2.43 ของค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานธุรการ บัญชี การเงิน อุปกรณ์สํานักงานและส่ิง
อํานวยความสะดวกต่างๆ โดยสําหรับปี พ.ศ. 2556 โรงไฟฟ้าพระนคร

เหนือ ชุดที่ 1 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็นร้อยละ 2.86 ของ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

(4) สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

(ก) งบกําไรขาดทุนของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

ตารางที่ 4: งบก าไรขาดทนุของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 
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รายการ 
งบการเงิน 

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    
 ค่าเช้ือเพลิง 7,760.76 9,328.74 9,268.64 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและบ ารุงรักษา    
 ค่าใช้จ่ายในการผลิต 565.67 664.80 750.40 
 ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 92.99 137.69 125.31 
 ค่าใช้จ่ายบริหารการผลติ 139.84 275.89 260.33 
รวมต้นทุนขาย 8,559.26 10,407.12 10,404.68 
ก าไรข้ันต้น 2,278.36 2,688.63 1,897.05 

รายได้อ่ืน 4.63 4.94 2.46 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,282.99 2,693.57 1,899.51 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 284.72 333.82 306.21 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 0.55 0.09 1.66 
รวมค่าใช้จ่าย 285.27 333.91 307.87 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
นิติบุคคล 1,997.72 2,359.66 1,591.64 

ต้นทุนทางการเงิน 284.56 279.33 254.69 
ก าไรสุทธิ 1,713.16 2,080.33 1,336.95 

ที่มา: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2556 รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เข้าระบบส่งลดลง
ร้อยละ 6.06 จากปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากรายได้จริงจากการผลิตของโรงไฟฟ้าทั้งหมดของ กฟผ. ลดลง 
ส่งผลให้การปันส่วนรายได้ให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ลดลงด้วย ส่วนต้นทุนขายของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีระดับที่ค่อนข้างคงที่หากเทียบกับปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 มีอัตราการผลิตไฟฟ้าคงที่และไม่ได้มีการหยุดเพื่อซ่อมบํารุงรักษาตามแผนซ่อมบํารุง
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ครั้งใหญ่เช่นเดียวกับในปี พ.ศ. 2555 ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารได้ลดลงร้อยละ 8.27 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555 กฟผ. มีค่าใช้จ่ายตามโครงการเกษียณอายุก่อน
กําหนดและโครงการออกจากงานด้วยความยินดีทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้ จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการ
ลดลงของกําไรขั้นต้นและกําไรสุทธิในปี พ.ศ. 2556 ในอัตราร้อยละ 29.44 และร้อยละ 35.73 ตามลําดับ 
เกิดจากการลดลงของรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า 
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(5) การด าเนินงานบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  

 กฟผ. มีการวางแผนการดําเนินงานบํารุงรักษาอุปกรณ์ของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อป้องกัน
การหยุดชะงักในการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าดังกล่าว โดย กฟผ.มีการวางแผนหยุดเดินเครื่องในโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการไฟฟ้าของประเทศและก่อให้เกิดผลกระทบ
กับค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าข้างต้นอย่างน้อยที่สุด ทั้งนี้การวางแผนหยุดเดินเครื่องในโรงไฟฟ้านั้น
จะอยู่ในช่วงปลายปีและ กฟผ. จะรับเป็นผู้ดําเนินงานบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เอง
โดยจะดําเนินการให้เป็นไปตามกําหนดการในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและ
ตามชั่วโมงการเดินเครื่องที่ผู้ผลิตเครื่องดังกล่าวแนะนํา นอกจากนี้ กฟผ. ได้มีการจัดทําสัญญาการ
ให้บริการตลอดจนการจัดหาอะไหล่และชิ้นส่วนระยะยาว (Long Term Parts Agreement หรือ สัญญา 
LTPA) กับ GE Energy Parts International LLC และ General Electric International Operations 
Company, lnc. สําหรับการบํารุงรักษาอะไหล่และชิ้นส่วนระยะยาวของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

โดย กฟผ. ได้มีการแบ่งงานบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี ้

(ก) การตรวจสอบระดับ A (Inspection A) ซึ่งจะซ่อมประมาณ 336 ชั่วโมงหลังการเดินเครื่องครบ
จํานวน 8,000 และ 16,000 ชั่วโมง  

(ข) การตรวจสอบระดับ B (Inspection B) ซึ่งจะซ่อมประมาณ 888 ชั่วโมงหลังการเดินเครื่องครบ
จํานวน 24,000 ชั่วโมง 

(ค) การตรวจสอบระดับ C (Inspection C) ซึ่งจะซ่อมประมาณ 1,176 ชั่วโมงหลังการเดินเครื่องครบ
จํานวน 48,000 ชั่วโมง 

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

ทั้งนี ้กฟผ. ได้มีการวางแผนการดําเนินงานบํารุงรักษาอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตาม
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ตลอดช่วงระยะเวลาที่กองทุนรวมฯ มีการเข้าลงทุน
ในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายดังรายละเอียดที่ปรากฎในตารางด้านล่างดังนี้ 

ตารางที่ 5: แผนการด าเนินงานบ ารุงรักษาอุปกรณข์องโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 

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

ที่มา: โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
หมายเหตุ: การซ่อมบํารุงจริงอาจมีความเปลี่ยนแปลงจากแผนการซ่อมบํารุงของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ในแต่
ละปีดําเนินงานข้างต้น 

(6) สิ่งแวดล้อม 

กฟผ. จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและกฎระเบียบทางด้านส่ิงแวดล้อมของประเทศ และของท้องถิ่น  
ซึ่งต้องยื่นเอกสารประกอบ รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขอนามัย โดย 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  อยู่ภายใต้บังคับของการตรวจสอบในด้านความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กฟผ. ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทางด้าน
ส่ิงแวดล้อมและสุขอนามัยในทุกด้านที่สําคัญ ที่ผ่านมา การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทางด้าน
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยดังกล่าว ไม่เคยมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงาน 
รายจ่าย ผลกําไร ของ กฟผ. ดังนั้น บริษัทจัดการ จึงคาดว่า จะไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อรายได้ของกองทนุรวมฯ ในอนาคตจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อการดําเนินงานโรงไฟฟา้
พระนครเหนือ ชุดที่ 1  
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(7) ระบบความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย 

(ก) ระบบควบคุมความปลอดภัย (Safety)  

ในการดําเนินงานด้านควบคุมความปลอดภัย กฟผ. ได้มีการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ดังนี ้

1) การดําเนินตามกฎหมายกําหนด คือ 

 มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน (คปอส.) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกําหนด โดยผู้แทนฝ่ายผู้ปฏิบัติการ

ที่มาจากการเลือกตั้ง และผู้แทนฝ่ายบริหารที่มาจากการแต่งตั้ง โดยการ

ประชุมติดตามปัญหาดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน

การทํางาน เป็นประจําทุกเดือน 

 การดําเนินการด้านใบอนุญาต ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือบุคคลากรตามที่

กฎหมายกําหนด ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามภารกิจของโรงไฟฟ้าพระ

นครเหนือ ชุดที่ 1 เช่น ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ใบอนุญาตผลิตพลังงาน

ควบคุม ใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายก๊าซธรรมชาติ ใบอนุญาตมีใช้ซึ่ง

ยุทธภัณฑ์ ใบอนุญาตการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการทํางานในระดับต่างๆ เป็นต้น 

 การฝึกอบรมหลักสูตรที่ เกี่ ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด  ซึ่งถูกบรรจุลงใน

แผนงานและนอกแผนงานการพัฒนาบุคลากรโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด

ที่ 1 ประจําทุกป ี

 การจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่ได้มาตรฐาน 

ตามลักษณะงานและการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการทํางาน 

 การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมประจําปี ทั้งที่เป็นไปตามกฎหมาย

กําหนดและที่ระบุไว้ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 

เช่น การตรวจวัดแสงสว่าง ระดับเสียง ความร้อน สารเคมี คุณภาพอากาศ 
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รวมทั้งนําผลการตรวจวัดและวิเคราะห์มาประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไขสภาพ

การทํางาน 

 การตรวจสุขภาพทั่วไปประจําปีของผู้ปฏิบัติงาน และการตรวจสุขภาพพิเศษ

ตามปัจจัยเส่ียงตามลักษณะงาน โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์  

2) การดําเนินการให้สอดคล้องกับระบบจัดการส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 คือ 

 การประเมินความเส่ียงดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นระบบในการ

ชี้บ่งอันตราย ประเมินความเส่ียงและกําหนดมาตรการควบคุมป้องกันสําหรับ

ทุกกิจกรรม ทุกพื้นท่ีและสภาพแวดล้อมในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

 การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินและการตอบโต้ เป็นการเตรียมความ

พร้อมในการรองรับเหตุฉุกเฉินให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 

รวดเร็ว และควบคุมความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพทย์สิน และกระบวนการผลิต 

โดยกําหนดให้มีการซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีต่างๆ และระดับความ

รุนแรงต่างๆ เป็นประจําทุกเดือน  

 การจัดการกฎหมาย ข้อกําหนดอื่นๆ และการประเมินความสอดคล้อง เป็น

การรวบรวมและติดตามการเปล่ียนแปลงกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนา

มัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยและครบถ้วน  

สอดคล้องเป็นไปตามภารกิจของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

 การควบคุมการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นแนวทาง

ในการจัดทําวิธีหรือมาตรการควบคุมความเส่ียงด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในการดําเนินงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่างๆ กฎ

ความปลอดภัยทั่วไป กฎเฉพาะงาน กฎเฉพาะพื้นที ่การขออนุญาตเข้าทํางาน

ที่มีความเส่ียงสูง แผ่นพับด้านความปลอดภัย วีดีทัศน์และการอบรมให้ความรู้

ด้านความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน (Safety Orientation)  และการ

ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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 การจัดการข้อบกพร่อง การแก้ไขและป้องกัน เป็นการกําหนดมาตรการในการ

รายงานและการแก้ไขส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดหรือมีแนวโน้มว่าจะไม่

เป็นไปตามข้อกําหนดและป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการจัดการด้าน

ส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ การตรวจสอบการตรวจวัด

ที่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน อุบัติเหตุ อุบัติภัย จุดเส่ียงอันตราย เป็นต้น 

 การเฝ้าติดตามและการตรวจวัด เป็นการดําเนินการให้สอดคล้องระบบการ

จัดการส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหรรม การตรวจสุขภาพ

ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3) ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย  

กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  
ได้แก่ กิจกรรมโครงการรณรงค์ลดอุบัตเิหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) 
โครงการสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน กีฬาภายในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอกเพื่อสุขภาพพลานามัย 
กิจกรรมวันคุณภาพและความปลอดภัย การรณงค์การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล (PPE) เป็นต้น 

(ข) การรักษาความปลอดภัย (Security) 

ในการดําเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย กฟผ. มีการดําเนินงาน โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ดังนี ้

1) การออกมาตรการ ระเบียบ ประกาศ คําส่ังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  ชุดที่ 1 ที่
เกี่ยวข้องกับด้านการรักษาความปลอดภัย โดยให้สอดคล้องตามลักษณะพื้นที่ ลักษณะ
งานตามภารกิจของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของ
ผู้รักษาบริเวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

2) การดําเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามเอกสารการสํารวจมาตรการ
รักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
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3) การดําเนินงานรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ใช้มาตรการ
รักษาความปลอดภัย บุคลากรของฝ่ายรักษาความปลอดภัย (อรป.) กฟผ. โดยมี
ขั้นตอนและมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย ได้แก่  

 มาตรการรักษาความปลอดภัย กฟผ. 

 แผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย (รปภ200) 

 คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยส่วนบุคคล 

 มาตรการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

4) การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 ได้แก่ กล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบยื่นยันบุคคล (Access 
Control) เป็นต้น 

5) การติดต่อส่ือสารและประสานการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย กับหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงของรัฐเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน 

(8) ระบบป้องกันสาธารณภัย 

(ก) ระบบป้องกันอัคคีภัย 

กฟผ. ได้มีการเตรียมความพร้อมและจัดวางระบบป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ดังต่อไปนี ้

1) การเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นประจําและต่อเนื่อง 
เช่น หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น หลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า หลักสูตรการค้นหา
และกู้ภัย หลักสูตรการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาล หลักสูตรการดับเพลิงหม้อแปลง 
เทคนิคการดับเพลิง เป็นต้น  

2) การเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 โดยจัดให้มีการซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้หรือกรณีอื่นๆ  ที่
เกี่ยวข้อง ที่มีความรุนแรงในระดับต่างๆ เป็นประจําทุกเดือน และจัดให้มีการซ้อมแผน
รองรับเหตุฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟตามที่กฎหมายกําหนด โดยจัดขึ้นปีละ 
1 ครั้ง 
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3) การเตรียมความพร้อมโดยจัดให้มีการทดสอบระบบแจ้งเตือน ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ให้เป็นไปตามระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และเป็นไปตามกฎหมายกําหนด เช่น 

 การทดสอบระบบเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง (Fire Pump) ทุกเดือน 

 การตรวจสอบ ตู้หัวจ่ายน้ําดับเพลิง (Hydrant) ตามจุดต่างๆ ตรวจสอบระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ตรวจสอบถังดับเพลิง การตรวจสอบสายดับเพลิง เป็น

ต้น โดยการใช้แบบฟอร์มตามระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

 การทดสอบระบบดับเพลิง (Fire Fighting) อุปกรณ์ต่างๆ ของโรงไฟฟ้าพระ

นครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นประจําทุกปีโดยบุคคลภายนอก (Third Party)  

 การทดสอบระบบการแจ้งเตือนอัคคีภัย เป็นประจําทุกปีตามกฎหมายกําหนด 

โดย บุคคลภายนอก (Third Party) 

4) การเฝ้าระวังจัดให้มี ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
ดังนี ้

 ระบบอัตโนมัติ (Automatic System) เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke 

Detector) และ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)  

 ระบบควบคุมด้วยมือ (Manual Fire Alarm) 

 ระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัยและอพยพหนีไฟด้วยเสียง (Siren) และ แสง

ไฟ (Lamp) แจ้งเตือนการเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ 

5) การจัดวางระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
มีดังนี้ 

 ระบบอัตโนมัติ (Automatic System) เช่น ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิด

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สําหรับส่วนเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine 

Compartment) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดโฟม (Foam) สําหรับระบบ
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น้ํามันไฮดรอลิก (Hydraulic Oil Unit) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดน้ํา สําหรับ

หม้อแปลง  

 ระบบควบคุมด้วยมือ (Manual System) เช่น เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 

(Portable Fire extinguisher) ชนิด ผงเคมีแห้ง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ 

(Co2) และ โฟม (Foam) และเครื่องดับเพลิงแบบรถเข็น  

 6) การจัดเตรียมหน่วยงานและอุปกรณ์สนับสนุนในการตอบโต้และระงับเหตุอัคคีภัย
สําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

 รถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากแผนกระงับอัคคีภัย ฝ่ายรักษาความ

ปลอดภัย กฟผ. หน่วยงานป้องกันและระงับอัคคีภัยท้องถิ่นซึ่งมีการติดต่อ

ประสานงาน เช่น สถานีดับเพลิงบางกรวย สถานีดับเพลิงบางอ้อ 

(ข) ระบบป้องกันน้ าท่วม 

กฟผ. ได้มีการเตรียมความพร้อมและจัดวางระบบป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่1 ดังต่อไปนี ้

1) การเตรียมความพร้อมในจัดให้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ําท่วมที่อาจ
เกิดขึ้นได้ โดยติดตามจากคณะทํางานป้องกันนํ้าท่วม กฟผ. 

2) การเตรียมความพร้อมโดยการรวบรวมและจัดทําข้อมูลอุปกรณ์เครื่องจักร ที่อาจได้รับ
ผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายหากเกิดเหตุน้ําท่วม หรือซึ่งอยู่ในระดับที่น้ําอาจ
ท่วมถึง โดยที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้จัดให้มีแนวทางในการขนย้าย
อุปกรณ์สู่ที่ปลอดภัย 

3) การเตรียมความพร้อมในการสํารวจแนวคั้นกันนํ้าและจัดทําแนวป้องกันอาคารที่สําคัญ
ต่างๆ ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ํา 
เมื่อต้องใช้งาน น้ํามันเชื้อเพลิง รวมถึงจัดเตรียมกําลังพลในการรับมือเมื่อเกิดเหตุ
อุทกภัยโดยจัดตั้งเป็นคณะทํางาน 

4) จัดเตรียมรายชื่อหน่วยงานภายใน กฟผ. และหน่วยงานภายนอก กฟผ. ช่องทางการ
ติดต่อเพื่อประสานงานในกรณีที่มีความจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือหากเกิดอุทกภัย
ขึ้น 
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5) จัดให้มีการเฝ้าระวงัและติดตามข้อมูลปริมาณน้ําฝน มรสุม การขึ้นลงของระดับน้ําทะเล 
และระดับนํ้าในแม่น้ําเจ้าพระยา โดยติดตามข้อมูลการรายงานปริมาณน้ําฝนและระดับ
น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาผ่านทางระบบโทรมาตรที่ติดตั้งที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
นอกจากนี้ ยังมีการติดตามข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์ หน่วยงานราชการและส่ือวิทยุ -
โทรทัศน์ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมงตลอดแนวตล่ิง
ของแม่น้ําเจ้าพระยา 

6) ระบบการป้องกันและระงับการเกิดเหตุน้ําท่วม มีดังนี้ 

 มีการจัดเตรียมความพร้อมวิธีปฏิบัติงานเรื่องการรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีน้ํา

ท่วม โดยกําหนดระดับความรุนแรงของเหตุน้ําท่วม มอบหมายหน้าที่แก่

บุคลากรที่เกี่ยวข้องและเตรียมอุปกรณ์ทีจ่ําเป็นต่อการแกป้ัญหาอุทกภัยที่อาจ

เกิดขึ้น 

7) หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลหากเกิดเหตุอุทกภัย และอุปกรณ์ในการป้องกันเหตุ
น้ําท่วม 

 หน่วยงานภายใน กฟผ. เช่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายบริการ 

ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน ฝ่ายแพทย์และอนามัย ฝ่ายบํารุงรักษา

เครื่องกล และฝ่ายบํารุงรักษาไฟฟ้า 

 หน่วยงานท้องถิ่นซึ่งมีการติดต่อประสานงาน เช่น เทศบาลบางกรวย  สํานัก

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น 

(9) ประกันภัย 

กฟผ. จะดําเนินการจัดหากรมธรรม์ประกันวินาศภัย รวมทั้งเป็นผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
สําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งเบี้ยประกันภัยจะถูกหักออกจากค่าความพร้อมจ่าย AP1 ที่
ถูกคํานวณตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ในแต่ละปีดําเนินงานตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายก่อนที่จะส่งมอบรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ โดยกรมธรรม์ประกันภัยในปี 
2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

(ก) ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเส่ียงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่องจักร (Industrial 
All Risks and Machinery Breakdown Insurance) ซึ่งรวมความคุ้มครองถึงความเสียหายจาก
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ภัยน้ําท่วม (Flood) ซึ่งมีทุนประกันภัยไม่ต่ํากว่ามูลค่ารวมของราคาในการก่อสร้างใหม่ (New 
Replacement Value) ของโรงไฟฟา้พระนครเหนือ ชุดที่ 1 

(ข) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยคุ้มครองภัยที่เกิดจาก (ก) 
และมีระยะเวลาของการชดใช้ ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน โดยมีระยะเวลาคุ้มครองทั้งส้ิน 24 เดือน 
(Indemnity Period) และมีระยะเวลาการรับผิดส่วนแรก (Deductible) สูงสุดไม่เกิน 75 วัน ซึ่ง
หมายถึง กฟผ. จะไม่ได้รับการชดเชยจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักในช่วง 75 วันแรก หลังเกิด
เหตุซึ่งเป็นระยะเวลารับผิดส่วนแรกโดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ของความเสียหาย ซึ่ง กฟผ. จะได้รับ
สินไหมทดแทนตั้งแต่วันที่ 76 ถึง 24 เดือนหลังจากเกิดเหตุ ทั้งนี้ เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้รับ
ผลประโยชน์ในการประกันภัยดังกล่าว ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย จะกําหนดให้ กฟผ. มีหน้าที่นําเงินซึ่งได้รับจากประกันภัยนี้ส่งให้แก่กองทุนรวมฯ ตาม
จํานวนเงินที่ กฟผ. ได้รับจากประกันภัยโดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกิน 5 วันท าการของ กฟผ. นับแต่
วันท่ี กฟผ. ได้รับเงินประกันจากการประกันภัยข้างต้น 

(ค) ประกันภัยความรับผิดต่อบคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) ที่อาจได้รับความเสียหาย
จากโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชดุที่ 1 และ 

(ง) ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) ซึ่งคุ้มครองถงึความ
เสียหายอันเกิดจากหรือมีผลกระทบมาจากความไม่สงบทางการเมืองหรือความรุนแรงทาง
การเมือง 

ในปัจจุบัน กฟผ. ได้มีการจัดทําประกันภัยทั้งหมดซึ่งประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครองเริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  กับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) ท่ีจัดทําสําหรับกองทุนรวมฯ  นั้น กฟผ. จัดให้มีวงเงินประกันภัยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 สําหรับปี พ.ศ. 2558 ตามตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 6: สรุปทุนประกนัภัยและข้อจ ากดัความรับผิดของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 
ส าหรับปี พ.ศ. 2558 

หนว่ย: ล้านบาท 
ประเภทประกัน ทุนประกนัภัยและขอ้จ ากดัความรับผิด 

ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเส่ียงภัยทกุชนิด
และความเสียหายของเครื่องจกัร 

16,864* 

ประกันภัยธุรกิจหยดุชะงัก 3,684 
ประกันภัยความรับผิดต่อบคุคลภายนอก 2,000 
ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง 1,000 

หมายเหตุ : * วงเงิน 527 ล้านดอลล่าร์สหรัฐคิดบนอัตราแลกเปลี่ยน ที่ 32 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งวงเงินประกันภัย
ดังกล่าวจะเพียงพอสําหรับราคาประเมินแบบมูลค่าทดแทน (Replacement Value) 

ในกรณีของประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเส่ียงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่องจักร (Industrial 
All risk and Machinery Breakdown Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) นั้น กฟผ. ได้ดําเนินการจัดหาประกันภัย 2 ประเภทดังกล่าวแล้วเสร็จตามความเหมาะสมใน
ความเส่ียงของการประกอบธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดย กฟผ. จะเป็นผู้ทําหน้าที่ชําระเบี้ย
ประกันภัยทั้งหมด โดยหักออกจากค่าความพร้อมจ่าย AP1 ที่ถูกคํานวณตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ในแต่ละ
ปีดําเนินงานตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายก่อนที่จะส่งมอบรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ ในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ ในการจัดหาประกันภัยนั้น กฟผ. ตกลงที่จะให้
กองทุนรวมฯ เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณากําหนดขอบเขต เงื่อนไขและวงเงินประกันภัยด้วย  

ในกรณีของประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability  Insurance) และประกันภัยความ
รุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) นั้น กฟผ. ได้ดําเนินการจัดหาไว้แล้วก่อนการจัดตั้ง
กองทุนรวมฯ โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวมฯ จึงไม่ได้รับ
ผลกระทบจากเบี้ยประกันภัยในส่วนน้ีในปี 2558 

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความพอเพียงของประกันภัย  

บริษัทจัดการมีความเห็นว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมทั้ง
ทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และความคุ้มครองจาก
ความรุนแรงทางการเมืองทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยมีทุนประกันภัยและข้อจํากัด
ความรับผิดจากประกันภัยดังกล่าวเพียงพอ โดยทุนประกันภัยสําหรับประกันภัยทรัพย์สินประเภทความ
เส่ียงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่องจักร  อ้างอิงจากราคาประเมินแบบมูลค่าทดแทน 
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(Replacement Value) ของ John Foord ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่วงเงิน 527 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐและทุนประกันภัยสําหรับประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที่ 3,684 ล้านบาทอ้างอิงจากประมาณการ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายที ่กองทุนรวมฯ คาดว่าจะได้รับในช่วงระยะเวลา 24 เดือน โดยระยะเวลา 24 
เดือนดังกล่าวมาจากการประมาณการระยะเวลาที่ต้องใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่  ทั้งนี้ ทุนประกันภัย
และข้อจํากัดความรับผิดจากประกันภัยดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง เพื่อให้เหมาะสมเพียงพอใน
ช่วงเวลานั้นๆ 

John Foord เป็นบริษัทประเมินมูลค่าด้านอุตสาหกรรมข้ามชาติ (Multi-National Company) ที่ให้บริการ
เชิงพาณิชย์แก่ลูกค้ากลุ่มประเภทอุตสาหกรรม อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า ตลอดจนการประเมิน
มูลค่าเครืองจักรอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และการประเมินราคาส่ิงก่อสร้างที่ใช้ในอุตสาหกรรม เป็น
หลัก 

ในกรณีที ่เกิด เหตุการณ์ที ่มีความเสียหายต่อ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่ 1 และส่งผล
กระทบต่อรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  กองทุนรวมฯ  จะได้รับค่าชดเชยจากประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงักตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  โดยวงเงินเอาประกันและระยะเวลาคุ้มครองสําหรับ
กรมธรรม์ดังกล่าวเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามแนวปฎิบัติทั ่ว ไปในอุตสาหกรรม ทั ้งนี้  
วง เงินเอาประกันและระยะเวลาคุ ้มครอง ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสม
เพียงพอในช่วงเวลานั้นๆ 

สําหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 4 ประเภทข้างต้นในปีถัดๆ ไป ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุน

ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่จะดําเนินการจัดหาประกันภัยตามประเภทซึ่งธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันพึงมีตามที่กองทุนรวมฯ ร้องขอ โดยในการจัดหาประกันภัยนั้น กฟผ. 
ตกลงที่จะให้กองทุนรวมฯ เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณากําหนดขอบเขต เงื่อนไขและวงเงินประกันภัย
ด้วย 

(10) พนักงาน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2557 กฟผ. มีพนักงานซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการ โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 จํานวน 71 คน โดยประเภทของพนักงานของ กฟผ. สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

 ผู้บริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จํานวน 9 คน 

 พนักงานส่ือสารองค์กร จํานวน 2 คน 

 พนักงานเดินเครื่อง จํานวน 28 คน 

 พนักงานบํารุงรักษา จํานวน 19 คน และ 
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 พนักงานท่ัวไป จํานวน 13 คน 

(11) คดีความ  

จากการตรวจสอบสารบบคดีที่ศาลจากสารบบคอมพิวเตอร์ของศาลต่างๆซึ่งจัดทําโดยบริษัท วีระวงค์ , 
ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด อันประกอบไปด้วย ศาลแพ่ง (ที่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตั้งอยู่)
ศาลอาญา ศาลล้มละลาย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลภาษี ศาลแรงงาน 
และศาลปกครอง โดยตรวจสอบ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และจากการยืนยันข้อมูล ณ วันที่ 26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดย กฟผ. บนข้อมูลคดีความที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. ซึ่งถูกตรวจพบในสารบบคดี
ข้างต้น ไม่ปรากฏว่ามีคดีความ คดีอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนพิจารณาคดีอื่นใดที่มีนัยสําคัญและ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่ง กฟผ. เชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่าง
ร้ายแรงต่อธุรกิจ สถาบันการเงิน ผลการดําเนินการ และแนวโน้มการดําเนินการในอนาคตของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งบริหารจัดการโดย กฟผ. 

2.4 ราคาและวิธีการก าหนดราคาของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน และส่วนต่างระหว่างราคาทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐาน และราคาประเมิน 

ราคาเข้าลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย จะไม่สูงกว่าจํานวนเงินที่กองทุนรวมฯ จะได้รับจากการออก
และเสนอขายหน่วยลงทุนจากการเสนอขายคร้ังแรก ซึ่งกําหนดมูลค่าเสนอขายสูงสุดที่ 20,855 ล้านบาท โดย
ราคาเสนอขายสูงสุดนี้ สูงกว่าราคาประเมินต่ําสุดประมาณร้อยละ 0.02 ทั้งนี้  ราคาสุดท้ายจะเป็นราคาที่ 
กองทุนรวมฯ และกฟผ. จะตกลงกันโดยพิจารณาถึงราคาประเมินของ ผู้ประเมินค่าอิสระ และสภาวะของตลาด
ก่อนเข้าทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

 

 

2.5 การประเมินสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่กองทุนรวมฯ ลงทุน
เป็นครั้งแรก และความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน 

2.5.1 การประเมินค่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  

(1) การประเมินสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่
กองทุนรวมฯ ลงทุนเป็นครั้งแรก 

ราคาประเมินสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่
กองทุนรวมฯ ลงทุนเป็นครั้งแรกแยกตามผู้ประเมินค่าอิสระได้ มีรายละเอียดดังนี ้
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ตารางที่ 7: ราคาประเมินสิทธใินรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื 
ชุดที่ 1 ที่กองทนุรวมฯ ลงทนุเป็นครั้งแรก 

ล้านบาท 

 

มูลค่าประเมินของสทิธิในรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย  

(ล้านบาท) 

มูลค่าทีก่องทนุรวมฯ 
เข้าลงทุน 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ 
จํากดั1 

20,859 – 22,671 20,855 ล้านบาทซึ่งต่ํา
กว่ามูลค่าต่ําสุดที่ประเมิน
โดยผู้ประเมินค่าอิสระ 

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท 
เซอร์วิสเซส จํากัด1 

21,603 – 22,593 

หมายเหตุ:  1. วันที่ประเมินราคา คือ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยระยะเวลาประมาณการเริ่มตั้งแต่ เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2558 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2578 

 (2) วิธีการที่ใช้ในการประเมินค่า และสรุปสมมติฐานที่ผู้ประเมินค่าอิสระใช้ในการประเมินค่า 

ตารางที่ 8: วิธีการที่ใช้ในการประเมินค่า และสรุปสมมติฐานที่ผู้ประเมินค่าอิสระใช้ในการประเมินค่า 

 
บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากดั 

บริษัท อวีาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส 
จ ากัด 

ข้อมูลหลักที่ผู้ประเมินค่าอิสระใช้ใน
การศึกษาเพื่อท าการประเมินค่า
อิสระ 

 ข้อมูลทีได้รับจาก กฟผ. 

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

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะส่วนที่แยกออกมานําเสนอของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และ 
2554 

 รายงานการประเมินทางเทคนิค (ฉบับร่าง) (Technical Appraisal Report) 
ทีจ่ัดทําโดย บริษัท มอท แมคโดนัลด์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ที่ปรึกษาทาง
เทคนิค”) ในเดือนตุลาคม 2557 

 กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) สําหรับ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 สําหรับประกันภัยทรัพย์สินประเภท
ความเส่ียงภัยชุกชนิดและความเสียหายของเครื่องจักร (IAR) และ 
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (BI) โดยมีระยะเวลาประกันภัยตั้ งแต่  1 
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บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากดั 

บริษัท อวีาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส 
จ ากัด 

กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

วิธีที่ใช้ในการประเมินค่า 

วิธีรายได้ (Income Approach) ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) ของสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่
กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุน และคิดลด (Discount) กลับมาด้วยอัตราคิดลดที่
สะท้อนถึงผลตอบแทนสําหรับความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาประมาณการสิทธิรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย 

ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2578 โดย
กําหนดให้กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน ในวันท่ี 30มิถุนายน พ.ศ. 2557 

สูตรการค านวณสิทธิการรับรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย 

สิทธิในการรับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
ซึ่งเท่ากับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 เต็มจํานวนหักด้วยส่วนลดและค่าปรับ
จากความไม่พร้อม ตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้

ค่าความพร้อมจ่าย และเบี้ยประกันภัยที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมฯ 
(รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 = ((รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 เต็ม
จํานวน (FAP1) – ส่วนลดและค่าปรับ) x สัดส่วนที่ถูกกําหนดไว้ในสัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในแต่ละปีดําเนินงาน) – เบี้ยประกันภัย) 
โดยรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  AP1 นั้นถูกตัดบางส่วนออกเพื่อให้รายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย ที่จะโอนให้กับกองทุนรวมฯ ในแต่ละปีมีความผันผวนน้อย
ที่สุด 

รายได้จากค่าความพร้อมจ่าย AP1 
ค านวณมาจาก 

 อั ตราค่ าค วามพ ร้อมจ่ า ย 
APR1  

 จ านวนชั่วโมงความพร้อมจ่าย 
(CAH) 

 ก าลังผลิตไฟฟ้าพึงได้ตาม
สัญญา (DCC) 

อัตราค่าความพร้อมจ่าย APR1(Availability Payment Rate 1) และชั่วโมงความ
พร้อมจ่าย (CAH) อ้างอิงมาจากสูตรการคํานวณตามร่างสัญญาการเข้าลงทุน

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

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายระหว่าง
การซ่อมบ ารุงตามแผน 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1  จะได้ค่าความพร้อมจ่ายในช่วงซ่อม
บํารุงรักษาตามแผน เป็นร้อยละ 10 ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งคํานวณ
อ้างอิงจากกําลังผลิตไฟฟ้าในชั่วโมงก่อนที่จะมีการซ่อมแซมและบํารุงรักษา 
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ส่วนลดและค่าปรับต่างๆ จากความ
ไม่พร้อมแบ่งออกเป็น  

1. ส่วนลดจากที่โรงไฟฟ้าไม่
สามารถรักษาความพร้อม
จ่ายได้ตาม COC (ส่วนลด
จากความพ ร้อมจ่ า ยที่
ลดลง(DRA) 

การซ่อมบํารุงตามแผน: ชั่วโมงซ่อมบํารุงตามแผนในแต่ละปีได้ถูกกําหนดตาม
สัญญาเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  
การซ่อมบํารุงนอกแผน: อ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตโดยดัชนีการหยุด
ซ่อมบํารุงนอกแผนในปี 2556 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.81 โดยได้มีการประมาณ
การค่าเฉล่ียดัชนีการหยุดซ่อมบํารุงนอกแผนในอนาคตประมาณร้อยละ 1.5 ของ
ชั่วโมงการผลิตทั้งปี 

2. การลดลงของการผลิต
ไ ฟ ฟ้ า  ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร
เสื่อมสภาพของเคร่ืองจักร 
(Derate) 

อัตราการลดลงของการผลิตไฟฟ้าจากการเส่ือมสภาพจะเท่ากับประมาณ 
ร้อยละ 0.65 ในปี พ.ศ. 2558 และปรับตัวเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 4.25 ต่อปี  
โดยในปี พ.ศ. 2577 อัตราการลดลงของการผลิตไฟฟ้า จะเท่ากับร้อยละ 1.44 

3. บทปรับจากการทีโ่รงไฟฟ้า
มีความพร้อมลดลงและ
ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าภายใน
เวลาที่ก าหนด (ค่าปรับจาก
การลดความสามารถใน
การผลิตพลังงานไฟฟ้าโดย
แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าเวลา
ที่ก าหนด (DSN) และ 
ค่าปรับจากกรณีที่โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชดุที่ 1 ไม่
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า
ตามที่ศนูย์ควบคุมฯ สัง่การ
(DDF)  

DDF และ DSN: ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย กฟผ. จะหักส่วนลดค่าสูงสุดระหว่าง DSN และ DDF ซึ่งจากข้อมูล
ในอดีตของ กฟผ. ค่า DDF จะมีค่าสูงกว่า DSN เสมอ ส่งผลให้ใน
ประมาณการรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจะมีการหักเฉพาะในส่วนของ 
DDF ซึ่งเป็นส่วนท่ีมากกว่า 

 
โดยสัญญาเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  ได้มีการกําหนดไว้ว่า
ผลรวมของส่วนลดและค่าปรับต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น (ยกเว้นส่วนลด DRA 
เนื่องจากกําลังผลิตลดลงหรือจากการหยุดซ่อม) ทาง โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 จะต้องจ่ายส่วนลดและค่าปรับดังกล่าวเฉพาะส่วนที่มีค่ามากกว่า 
ร้อยละ 0.5 แต่สะสมตลอดทั้งปีแล้วไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าความพร้อมจ่ายเต็ม
ในแต่ละป ี

ค่าเบี้ยประกัน 

ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเส่ียงภัยทุกชนิดและความเสียหายของ
เครื่องจักร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) และ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งจัดทําแล้วเสร็จโดยมีค่าเบี้ยประกันประมาณ 52 ล้าน
บาทต่อปี และได้ประมาณค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวคงที่ตลอดจนอายุของ
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในขณะที่ ประกันภัยความ
รุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) และ ประกันภัยความรับผิด
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ต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 จะเป็นการประกันร่วมกับโรงไฟฟ้าอื่นๆ ของ กฟผ. ซึ่ง กฟผ. จะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันดังกล่าวให้แก่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในปี
แรกนับจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนสําเร็จ หลังจากนั้น ภาระเบี้ยประกัน
ดังกล่าวจะถูกนํามาเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมฯ ซึ่งจะถูกหัก
ออกจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายสุทธิ และคาดว่าเบี้ยประกันดังกล่าวจะมี
มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาทต่อปีตลอดอายุของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย 

อัตราคดิลด 

คํานวณจากค่าเฉล่ียระหว่างอัตรา
ดอกเบี้ยพันธบัตร กฟผ. อายุ 20 ปี 
แ ละ ผลต อ บแ ทนที่ ผู้ ถือหน่ วย

ลงทุนคาดว่าจะได้รับ (Return on 
Equity) โดยอ้างอิงจากบริษัทจด
ทะเบียนที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า ที่
ร้ อ ย ล ะ  5 . 3 3  ต่ อ ปี  โ ด ย มี ก า ร
วิเคราะห์ความไวที่เพิ่มขึ้นและลดลง
ประมาณร้อยละ 0.5 ต่อปี จึงทําให้
อัตราคิดลดอยู่ระหว่างร้อยละ 4.8 - 
5.8 

คํานวณด้วยวิธี Build-up Method โดย
อ้ า ง อิ ง จ า ก อั ต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น จ า ก
พันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 20 ปี ที่ร้อยละ 
3.9 และบวกด้วยส่วนชดเชยความเส่ียง
จากความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดที่
ร้อยละ 1 - 1.5 จึงทําให้ อัตราคิดลดอยู่
ระหว่างร้อยละ 4.9 - 5.4 

โปรดพิจารณาภาคผนวก 2 “รายงานสรุปผลการประเมินมูลค่าสิทธิการรับรายได้ค่าความพร้อม
จ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งคาดว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 5228 
)ฉบับปรับปรุง(  โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด” และภาคผนวก 3 “รายงานการ
ประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 )ฉบับย่อ( ส าหรับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
โดย บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด” 
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2.5.2 ความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน  

บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในรายงานการประเมิน
ค่าอิสระ รวมไปถึงการสัมภาษณ์ผู้ประเมินค่าอิสระทั้งสองราย ได้แก่ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส
เซส จํากัด และบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งทั้งสองเป็น ผู้ประเมินค่าอิสระที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน นอกจากนี้  บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินมี
ความเห็นว่า รายงานการประเมินค่าอิสระของผู้ประเมินค่าอิสระทั้งสองรายมีความสมเหตุสมผล 
เนื่องจากถูกจัดทําขึ้นด้วยวิธีการประเมินค่าที่เหมาะสมกับโครงสร้างการลงทุนของกองทุนรวมฯ ที่ได้เข้า
ลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กล่าวคือ การคํานวณ
ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Method) ซึ่งคํานวณจากผลการดําเนินงานและ
ความสามารถในการสร้างรายได้ของสิทธิการรับรายได้จากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในอนาคต 
ซึ่งวิธีดังกล่าวจะสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 

ทั้งนี้ สมมติฐานท่ีผู้ประเมินค่าอิสระทั้งสองรายใช้ในการประมาณการรายได้ค่าความพร้อมจ่าย อ้างอิง
มาจากข้อมูลที่ได้จากฝ่ายบริหารของ กฟผ. สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและ
รายงานประเมินทางเทคนิค ซึ่งเนื้อหาของข้อมูลรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 ศักยภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ประมาณการรายได้ที่ กฟผ. จะโอน
ให้แก่กองทุนรวมฯ และความคุ้มครองต่างๆ ท่ีกองทุนรวมฯ จะได้รับจากการทําประกันภัย 

บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า อัตราคิดลดที่ผู้ประเมินค่าอิสระทั้งสองราย
กําหนดเป็นอัตราคิดลดที่สมเหตุสมผล โดยแต่ละบริษัทมีแนวทางการคํานวณอัตราคิดลดดังนี้ 

 บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จํากัด ได้คํานวณอัตราคิดลดโดยวิธี Build-up Method โดย

อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 20 ปี บวกความเส่ียงจากความไม่

แน่นอนของกระแสเงินสดที่จะโอนให้กองทุนรวมฯ ในอนาคต ตามสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย จากการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุดที่ 1 โดยบริษัท

จัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าวิธีการคํานวณอัตราคิดลดดังกล่าวสมเหตุสมผล

เนื่องจากเป็นการประเมินท่ีสะท้อนโครงสร้างรายได้ของกองทุนรวมฯ ที่มีความผันผวนต่ําในแต่

ละปีเนื่องจากมีการกําหนด CAH อัตราค่าความพร้อมจ่าย APR 1 ก าลังการผลิตไฟฟ้าตาม

สัญญาที่ 670 เมกะวัตต์ และสัดส่วนของรายได้ที่จะส่งมอบให้แก่กองทุนรวมฯ ที่ชัดเจนตลอด

อายุของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ตลอดจนความคุ้มครองต่างๆ ที่
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กองทุนรวมฯ จะได้รับจากการทําประกันภัย จึงทําให้มีลักษณะใกล้เคียงกับการลงทุนในหุ้นกู้ 

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก กฟผ. ไม่ได้รับประกันผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด

ที่ 1 ดังนั้น การบวกส่วนชดเชยความเส่ียง (Risk Premium) ในการกําหนดอัตราคดิลด จึงสะท้อน

ความเส่ียงจากการลงทุนดังกล่าวได้อย่างสมเหตุสมผล  

 บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด ได้คํานวณอัตราคิดลดจากค่าเฉล่ียของผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในพันธบัตร กฟผ. อายุ 20 ปี และผลตอบแทนทีผู้่ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับจากการ

ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Return on Equity) เป็นผลให้อัตราคิดลดอยู่

ระหว่างอัตราผลตอบแทนทั้งสองประเภท ซึ่งบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่า

สมเหตุสมผลเนื่องจากแนวทางการคํานวณอัตราคิดลดดังกล่าวสะท้อนถึงโครงสร้างรายได้ของ

กองทุนรวมฯ ที่มีระดับความเส่ียงต่ํากว่าบริษัทจดทะเบียนท่ีดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า จากรายได้

ค่าความพร้อมจ่ายที่มีมีความผันผวนต่ําเนื่องจากมีการกําหนด CAH อัตราค่าความพร้อมจ่าย 

APR 1 ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ 670 เมกะวัตต์ และสัดส่วนของรายได้ที่จะส่งมอบ

ให้แก่กองทุนรวมฯ อย่างชัดเจนตลอดอายุของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย ตลอดจนความคุ้มครองต่างๆ ท่ีกองทุนรวมฯ จะได้รับจากการทําประกันภัย แต่อย่างไรก็ดี 

ยังคงมีความเส่ียงสูงกว่าการลงทุนในหุ้นกู้ของ กฟผ. เนื่องจาก กฟผ. ไม่ได้รับประกันผลการ

ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าสมมติฐานค่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้ประเมินค่า

อิสระใช้ในการประเมินมูลค่าสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งอ้างอิงจากเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย

ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยมีการประมาณการไว้คงที่ตลอดอายุของสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายนั้นสมเหตุสมผลเนื่องจาก ค่าเบี้ยประกันภัยประมาณ 52 ล้านบาท

ต่อปีนั้น เป็นค่าเบี้ยประกันภัยที่มีความคุ้มครองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีที่ใหม่

ที่สุดในกลุ่มโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมของ กฟผ. ในปัจจุบัน ซึ่งเชื่อว่าต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ใน

อนาคตด้วยเทคโนโลยีเดิมจะมีมูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Replacement Value) ของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ที่ลดลงในอนาคต โดยมูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Replacement Value) ที่ใช้ในการจัดทํากรมธรรม์

ประกันภัยในปัจจุบันนั้น สะท้อนเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดในปัจจุบันแล้ว  
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บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่ามูลค่าการเข้าลงทุนของกองทุนรวมฯ ในครั้งนี้มีความ

สมเหตุสมผล เนื่องจากมูลค่าการเข้าลงทุนสูงสุดของกองทุนรวมฯ จะไม่เกินมูลค่าประเมินสูงสุดของสิทธิ

ในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่ประเมินโดยผู้ประเมินค่าอิสระที่ 22,671 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน ตั้งอยู่บนปัจจัยสภาพแวดล้อมการ
ดําเนินธุรกิจและสภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบัน หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในอนาคตซึ่งอาจมิได้เป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ ผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าว และอาจส่งผลให้
ความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินค่าในหัวข้อ 6 “มูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน” 

2.6 การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ  

เนื่องจากสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเป็นรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากการดําเนินกิจการโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งดําเนินงานและบริหารจัดการโดย กฟผ. ดังนั้น กองทุนรวมฯ จึงไม่จําต้องมีการมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดําเนินงานเกี่ยวกับสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ทั้งนี้ ภายหลังจากกองทุนรวมฯ เข้าลงทุน
ในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายแล้ว กองทุนรวมฯ ต้องรับความเส่ียงเกี่ยวกับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเองโดย 
กฟผ. ไม่มีการรับประกันผลการดําเนินงานตลอดจน รายได้ค่าความพร้อมจ่ายแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี กฟผ. จะ
ดําเนินการตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกําหนด อาทิ Grid Code, Prudent Utility Practice และ 
มาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าประเภทพลัง
ความร้อนร่วม เพื่อให้ผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในอนาคตเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 
นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุน กองทุนรวมฯ อาจพิจารณาจ้างผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค เพื่อเข้ามาตรวจสอบ
การบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว  

ทั้งนี้ หากมีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนเพิ่มเติมอันเข้าลักษณะเป็นทรัพย์สินภายใต้ข้อ (ก) หรือ 
(ข) ของนิยามคําว่า “ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน” กองทุนรวมฯ จะต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเป็นผู้
ดําเนินงานกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากข้อจํากัดภายใต้ ประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่งห้ามมิให้
กองทุนรวมฯ ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง ดังนั้น ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 2.7 “การบริหารจัดการหรือการจัดผลประโยชน์จากกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานในอนาคต” 
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2.7 บริหารจัดการหรือการจัดผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต 

หากในอนาคตกองทุนรวมฯ จะเข้าทํา แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกสัญญาที่มอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้
ดําเนินงานกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

2.7.1 การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาใดๆ ที่มอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินงานกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน ที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว จะกระทําได้เมื่อได้รับมติของ ผู้
ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาใดที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้าน
บาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทํา แก้ไข หรือ
ยกเลิกสัญญาดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

โปรดพิจารณาข้อกําหนดเกี่ยวการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในหัวข้อ 9.2 “หลักเกณฑ์และวิธีการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุน” 

2.7.2 การคํานวณมูลค่าของสัญญาดังกล่าว ให้พิจารณาจากมูลค่าของสัญญาทุกรายการภายในรอบระยะเวลา 
6 เดือน 

2.8 ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลในหัวข้อ 2.8 นี้ เป็นเพียงสรุปข้อกําหนดหลักของร่างเอกสารธุรกรรมซึ่งได้แก่สัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย ทั้งนี้ เอกสารธุรกรรมฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปข้อกําหนดหลักนี้ แต่จะไม่
แตกต่างในสาระสําคัญ อย่างไรก็ดี การเปล่ียนแปลงเนื้อหาสาระหรือข้อกําหนดของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้

ค่าความพร้อมจ่ายที่มีสาระสําคัญภายหลังจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากมติที่ประชุมผู้ถือหน่วย 

2.8.1 สรุปสาระส าคัญของสัญญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

กองทุนรวมฯ จะเข้าทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเพื่อเข้าลงทุนในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายจากการดําเนินบริหารงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุดที่ 1 รวมทั้งจะเข้าทําสัญญาและ
เอกสารดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.8 “ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญของร่างเอกสารธุรกรรมและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง” นี้ และเอกสารอื่นใดที่จําเป็นเพื่อให้การลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
สําเร็จลุล่วง โดยข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสําคัญของร่างสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายโดยสรุป ได้แก่ 
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คู่สัญญา 1. กองทุนรวมฯ (ในฐานะผู้เขา้ลงทุน) 

2. กฟผ. (ในฐานะผู้ใหเ้ข้าลงทุน) 

การเข้าลงทนุใน
รายได้ค่าความพร้อม
จ่าย 

ภายใต้ความสําเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้

ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงให้กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งมีก าลังผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญา หกร้อยเจ็ดสิบ (670) เมกะวัตต์ในวันที่กองทุนรวมฯ เข้า
ลงทุนส าเร็จ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในเจ็ด (7) วันท าการของ กฟผ. นับแต่วันที่
กองทุนรวมฯ ได้รับอนุมัติจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
จากส านักงาน ก.ล.ต. และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าในระหว่างที่มีผลใช้
บังคับของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หากมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกําลังผลิตไฟฟ้าเกินกว่าจํานวนหกร้อยเจ็ดสิบ (670) เม
กะวัตต์ ให้กําลังผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตลอด
ระยะเวลาที่สัญญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายมีผลใชบ้ังคับ
มีจํานวนเท่ากับหกร้อยเจ็ดสิบ (670) เมกะวัตต์ 

เพื่อเป็นการตอบแทนการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายภายใต้
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงจะชําระ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ ในจํานวนที่คํานวณได้ตาม
สูตรการคํานวณซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย เป็นระยะเวลายี่สิบ (20) ปี นับแต่วันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน
ส าเร็จ 

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายภายใต้สัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงและรับทราบ
ว่า กฟผ . ไม่ได้รับประกันรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 

เงื่อนไขบังคับกอ่น 1. หน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม
จ่ายตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  อยู่
ภายใต้ความสําเร็จของเงือ่นไขบังคับกอ่นตามที่ระบุไว้ในสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (“เงื่อนไขบังคับก่อน”) (อาทิ
เงื่อนไขบังคับก่อนที่กําหนดให้ กองทุนรวมฯพร้อมที่จะชําระมูลค่า
การเข้าลงทุน หรือเงื่อนไขบังคับก่อนที่กําหนดให้ กฟผ. ได้ดําเนิน
จัดหาและส่งมอบสําเนาใบอนุญาตดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
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ชุดที่ 1ซึ่งยังมีผลใช้บังคับตากฎหมายให้แก่กองทุนรวมฯ ก่อนหรือใน
วันที่กองทุนรวมฯเข้าลงทุนส าเร็จ) เว้นแต่เงื่อนไขบังคับก่อน
ดังกล่าวได้รับยกเว้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่มีหน้าที่
ต้องทําเงื่อนไขบังคับก่อนนั้นให้สําเร็จ 

2. ภายในวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ ในกรณีที่เงื่อนไขบังคับ
ก่อนไม่สําเร็จหรือไม่ได้รับการยกเว้นโดยคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่มีหน้าที่ต้องทํา
เงื่อนไขบังคับก่อนนั้นให้สําเร็จ ให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยในกรณี
ดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อกัน 

มูลค่าการเข้าลงทนุ
และการช าระราคา 

1. ภายใต้ความสําเร็จหรือการได้รับยกเว้นโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องของ
เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย กองทุนรวมฯ ตกลงจะชําระมูลค่าการเข้าลงทุนให้แก่ 
กฟผ. เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 20,855,000,000 บาท (สองหมื่นแปดร้อย
ห้าสิบห้าล้านบาท) ซึ่งเป็นวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ โดย
กองทุนรวมฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารซึ่ง กฟผ. ได้แจ้งให้กองทุน
รวมฯ ทราบเป็นหนังสือก่อนวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จไม่
น้อยกว่า 3 วันทําการ 

2. เมื่อ กฟผ. ได้รับมูลค่าการเข้าลงทุนที่กองทุนรวมฯ ชําระแล้ว กฟผ. 
จะส่งมอบใบเสร็จรับเงินสําหรับมูลค่าการเข้าลงทุนให้แก่กองทุนรวมฯ 

การค านวณและการ
น าส่งรายไดค้่าความ
พร้อมจ่าย 

1. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะมีการคํานวณรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย โดยคํานวณจากสัดส่วนของ AP1 ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 หักค่าเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ รายละเอียดของหลักเกณฑ์การ
คํานวณ AP1 จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้า
ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

เพื่อประโยชน์แห่งข้อสัญญานี้ ให้คําดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้ 

สัดส่วนของ AP1 หมายถึง  AP1  คูณด้วยร้อยละซึ่ งกําหนดไว้ใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย 

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

ทั้งนี้ ค่าความพร้อมจ่ายดังกล่าวได้มีการ
หักส่วนลดและค่าปรับของโรงไฟฟ้า
พ ร ะ น ค ร เ ห นื อ  ชุ ด ที่  1  โ ด ย มี
รายละเอียดการคํานวณส่วนลดและ
ค่าปรับตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการ
เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย แต่อย่างไรก็ตาม การหักส่วนลด
และค่าปรับดังกล่าว จะหักได้ไม่เกินกว่า
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในสัญญาการ
เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย 

เบี้ยประกันภัย  หมายถึง  ค่าเบี้ยประกันภัย สําหรับกรมธรรม์
ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเส่ียง
ภัย ทุ ก ช นิด แ ละ ค วา ม เ สียหา ย ข อ ง
เครื่องจักร (Industrial All Risks and 
Machinery Breakdown Insurance) 
ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง 
(Political Violence Insurance) 
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
(Public Liability Insurance) และ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 
Interruption Insurance) สําหรับ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่
เกิดขึ้นในแต่ละปี ดํ า เนินงานตลอด
ระยะเวลาที่สัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายมีผลใช้บังคับ 
ทั้งนี้ กฟผ. จะหักค่าเบี้ยประกันภัยออก
จากค่าความพร้อมจ่าย AP1  ที่ถูก
คํานวณตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ในแต่ละ
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ปีดําเนินงานตามสัญญาการเข้าลงทุน

ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ก่อนที่จะ
ส่งมอบรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่
กองทุนรวมฯ  

2. ภายหลังจากที่กองทุนรวมฯ ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนให้แก่ กฟผ. 
ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  
กฟผ. ตกลงนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ เป็น
รายไตรมาสในแต่ละรอบระยะเวลาการนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย โดย กฟผ. จะนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายภายในส่ีสิบ
ห้า (45) วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (อันได้แก่ เดือนมีนาคม 
มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) 

ทั้งนี้ ในการนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเป็นรายไตรมาสสําหรับ
คราวแรกและคราวสุดท้ายนั้น ให้ กฟผ. นําส่งรายได้ค่าความพร้อม
จ่ายคราวแรกโดย กฟผ. จะนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายล่วงหน้า
ให้แก่กองทุนรวมฯ  ในวันที่กองทุนรวมฯ  เข้าลงทุนส าเร็จ  เป็น
จํานวนประมาณ ส่ีสิบล้าน (40,000,000) บาท และจะนําส่งรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายในส่วนที่เหลือของไตรมาสแรกให้แก่กองทุนรวมฯ 
ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (ทั้งนี้ ให้คํานวณรายได้ค่า

ความพร้อมจ่ายนับตั้งแต่วันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จถึงวันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2558) และให้ กฟผ. นําส่งรายได้ค่าความพร้อม
จ่ายคราวสุดท้ายภายในวันที่ 14 ของเดือนกันยายน พ.ศ. 2578 โดย
คํานวณรายได้ค่าความพร้อมจ่ายนับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดส่งรายได้
ค่าความพร้อมจ่ายสําหรับไตรมาสก่อนหน้าจนถึงวันที่7 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2578 

นอกจากนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
การนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของปดีําเนินงานใด เมื่อรวมรายได้
ค่าความพร้อมจ่ายของทั้งส่ี (4) ไตรมาสของปีดําเนินงานนั้นแล้วจะทํา
ให้การนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ ของปี
ดําเนินงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามจาํนวนท่ีคํานวณได้จากผลรวมสัดส่วน
ของ AP1 ของปีดําเนินงานน้ันๆ ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในสัญญา
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การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  ให้ กฟผ. ปรับการ
คํานวณรายได้ค่าความพร้อมจ่าย สําหรับไตรมาสสุดท้ายของปี
ดําเนินงานดังกล่าว เพื่อให้ กฟผ. นําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ
ทั้งปีดําเนินงานตามจํานวนที่คํานวณได้จากผลรวมสัดส่วนของ AP1 
ของปีดําเนินงานนั้นๆ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

นอกเหนือจากหน้าที่ในการนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามที่
กําหนดไว้ในข้อนี้ กฟผ. มีหน้าที่ต้องรายงานมูลค่าของ AP1 และ
สัดส่วนของ AP1 ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนตามรูปแบบและเนื้อหาที่
กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้กับ
กองทุนรวมฯ ภายในสิบ (10) วันท าการของ กฟผ. นับแต่วันสุดท้าย
ของเดือน 

3. เพื่อประโยชน์ในการนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามที่กําหนดใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงจะส่ง
รายงานผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ดังนี ้

(ก) ภายในสิบ (10) วันท าการของ กฟผ. นับแต่วันสุดท้ายของแต่
ละเดือน กฟผ . ตกลงที่จะส่งรายงานการดําเนินงานให้แก่
กองทุนรวมฯ ตามรูปแบบและเนื้อหาที่กําหนดไว้ในสัญญา
การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

(ข) ก่อนถึงกําหนดระยะเวลาการนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
ตามที่กําหนดในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย  กฟผ . ตกลงที่จะจัดส่งรายงานการดําเนินงาน
ให้แก่กองทุนรวมฯ ตามรูปแบบและเนื้อหาที่กําหนดไว้ใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ภายใน
สิบห้า (15) วันท าการของ กฟผ. นับจากวันสุดท้ายของแต่ละ
ไตรมาส (อันได้แก่ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม) 

4. ในการนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ ตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. 
ตกลงที่จะจัดส่งใบแจ้งซึ่งระบุรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่ กฟผ.จะต้อง
ชําระสําหรับรายไตรมาสนั้นและมีเนื้อหาและรูปแบบตามที่กําหนดไว้ใน
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สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายให้กับ กองทุนรวม
ฯ ภายในสิบห้า (15) วันท าการของ กฟผ. นับจากวันสุดท้ายของแต่ละ
ไตรมาส (อันได้แก่ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) และ
กองทุนรวมฯ ตกลงที่จะแจ้งยืนยันในความถูกต้องของการคํานวณ
ตัวเลขรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่ กฟผ. จะต้องชําระและมีการระบุไว้
ในใบแจ้งดังกล่าวให้แก่ กฟผ. ภายในเจ็ด (7) วันท าการของ กฟผ. นับ
จากวันท่ีกองทุนรวมฯ ได้รับรายงานการดําเนินงานรายไตรมาสสําหรับ
ไตรมาสที่จะมีการนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายนั้นตามที่กําหนดไว้
ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และใบแจ้งซึ่ง
ระบุจํานวนรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของไตรมาสที่จะมีการนําส่ง
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายนั้นตามข้อสัญญานี้ 

 เพื่อความชัดเจนในข้อสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงว่า หากกองทุนรวมฯ 
ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการแจ้งยืนยันในความถูกต้องของการคํานวณ
ตัวเลขรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ให้ กฟผ. ยังคงมีหน้าที่นําส่งรายได้
ค่าความพร้อมจ่ายให้กองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายต่อไป และเมื่อเกิดเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะดําเนินการดังนี้ 

(ก) ในกรณีท่ีปรากฏภายหลังว่าจํานวนรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
ที่ระบุไว้ในใบแจ้งสําหรับรายไตรมาสใด ไม่ครบถ้วนตามจํานวน
ที่กองทุนรวมฯ พึงมีสิทธิได้รับในไตรมาสนั้นตามสัญญาการ

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

(ข) ในกรณีท่ีปรากฏภายหลังว่าจํานวนรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
ที่ระบุไว้ในใบแจ้งสําหรับรายไตรมาสใด เกินกว่าจํานวนที่
กองทุนรวมฯ พึงมีสิทธิได้รับตามสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย ให้ กฟผ. มีสิทธิปรับสัดส่วนการ
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นําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในไตรมาสถัดไปได้ไม่เกินกว่า
จํานวนส่วนที่กองทุนรวมฯ ได้รับเกินมานั้น โดยในการใช้สิทธิ
ดังกล่าว กฟผ. จะต้องแจ้งให้กองทุนรวมฯ ทราบล่วงหน้า
ภายในระยะเวลาพอสมควร 

นอกจากนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายกําหนดให้กองทุนรวมฯ หรือ กฟผ. 
แล้วแต่กรณี มีสิทธิใช้สิทธิเรียกร้องข้างต้นของแต่ละไตรมาสได้อย่างช้า
สุดภายในเก้าสิบ (90) วัน นับจากวันท่ี 31 ธันวาคมของปีดําเนินงานนั้น 

ค ารับรอง 1. ในวันทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และวันที่
กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ กฟผ. ตกลงให้คํารับรองของ กฟผ. 
ตามที่ระบุในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  

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

รายงานและเอกสาร 1. กฟผ. ตกลงจัดเตรียมและนําส่งรายงานและเอกสารให้แก่กองทุนรวมฯ 
ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย 

2. กฟผ. ตกลงที่จะจัดทํารายงานผลการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ซึ่ง กฟผ. จะจัดส่งให้แก่กองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้
ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย เพื่อให้กองทุน
รวมฯ ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
และขั้นตอนและวิธีการในการคํานวณรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ 
กฟผ. นอกจากนี้ กฟผ. ตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการอธิบาย หรือให้
รายละเอียดเพิ่มเติมต่อกองทนุรวมฯ เกี่ยวกับรายงานผลการดําเนินงาน
ดังกล่าว 

3. กฟผ.  ตกลงที่จะแจ้งรายงานให้แก่กองทุนรวมฯ  ทราบเมื่อเกิด
เหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการบริหารโรงไฟฟ้าฯ ซึ่งกําหนดไว้ใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

บัญชีธนาคาร กองทุนรวมฯ จะต้องเปิดและรักษาบัญชีของกองทุนรวมฯ ไว้กับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ สําหรับใช้เป็นบัญชีรับเงินรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจาก 
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กฟผ. ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย  

ข้อตกลงกระท าการ
และงดเวน้กระท า
การ 

1. ตลอดระยะเวลาที่สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

มีผลใช้บังคับ กฟผ . ตกลงที่จะกระทําการเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ดังต่อไปนี้ 

(ก) เพื่อความชัดเจนในการชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ 
กฟผ. ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย กฟผ. ตกลงที่จะกระทําการดังต่อไปนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์
ดังนี ้

(1) ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ได้รับ
ผลกระทบต่อการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ กฟผ. ได้
มีการปฏิบัติตามหรือปรับเปล่ียนวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็น
ในการดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Grid Code ตามที่กําหนดไว้
ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
กฟผ. จะชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุน
รวมฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่ากับค่าเฉล่ียของ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายในช่วงระยะเวลาหก (6) เดือน
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ข้างต้น โดยช่วงระยะเวลาหก (6) 
เดือนดังกล่าวไม่นับรวมระยะเวลาซึ่งมีการซ่อมแซมหรือ
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ
พร้อมจ่าย 

 (2) ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ว่า กฟผ. ไม่สามารถ
จัดหาก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ. ตกลงที่จะชําระรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายให้แก่ กองทุนรวมฯ ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวเท่ากับค่าเฉล่ียของรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
ในช่วงระยะเวลาหก (6) เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์
ข้างต้นโดยช่วงระยะเวลาหก (6) เดือนดังกล่าวไม่นับรวม
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ระยะเวลาซึ่งมีการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระ

นครเหนือ ชุดที่ 1 ตามแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาการ
เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

(3) ในช่วงที่มีการบํารุงและรักษา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 ตามแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื 
ชุดที่ 1 ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้

ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่จะชําระรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายให้แก่ กองทุนรวมฯ เป็นจํานวนร้อยละ
สิบ (10) ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งคํานวณโดย
อ้างอิงกําลังผลิตไฟฟ้าในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะมีการ
ซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
ตามแผนการบํารุงรักษาดังกล่าว 

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

(ค) กฟผ. จะดําเนินการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
ดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 สําหรับประกอบ
กิจการ การเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ด้วยค่าใช้จ่ายของ กฟผ. เอง 

(ง) กฟผ. จะเดินเครื่อง ดูแลรักษา ซ่อมแซม วัสดุและอุปกรณ์ที่
จําเป็นในการดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ
เครื่องจักรที่ใช้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติอยู่ตลอดเวลาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม อันเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไปของการประกอบกิจการโรงผลิตไฟฟ้าซึ่งระบุไว้
ในข้อตกลงการบริหารโรงไฟฟ้าฯ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายโดยเคร่งครัด ด้วย
ค่าใช้จ่ายของ กฟผ. เอง 
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(จ) กฟผ. ตกลงว่าในการเดินเครื่อง ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ของ กฟผ. จะไม่มีผลกระทบ
ต่อรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1  

(ฉ) ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ กฟผ. ตกลงที่จะส่งหนังสือแจ้ง
ไปยังกองทุนรวมฯ  โดยทันทีเพื่อให้กองทุนรวมฯ ทราบถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว และ กฟผ. ตกลงที่จะรายงานถึงสถานการณ์
การแก้ไข หรือเยียวยาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ข้างต้น ให้กองทุนรวมฯ  ทราบเป็นระยะๆ ตามที่  กฟผ. 

เห็นสมควร ทั้งนี้  เพื่อให้กองทุนรวมฯ  สามารถประเมินถึง
ผลกระทบต่อการดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

(1) เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย และทําให้มีการปิดโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1  

(2) เหตุการณ์ที่  กฟผ. เห็นว่าอาจจะมีผลกระทบอย่างมี
สาระสําคัญต่อการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 

(3) เหตุการณ์ที่  กฟผ. เห็นว่าอาจจะมีผลกระทบอย่างมี
สาระสําคัญต่อการปฏิบัติตามสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ ค่ าความพ ร้อมจ่ าย ข อ ง  กฟผ .  ห รื อ ต่ อ
ความสามารถของ กฟผ. ในการบริหารโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 

(4) เหตุการณ์ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้อง
กับ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และมีผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตาม
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

(5) เหตุการณ์ข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการกําหนด
โทษโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการส่งหนังสือบอกกล่าวการ
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ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของ กฟผ. โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งรวมถึงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

(ช) กฟผ. จะดําเนินการให้ความร่วมมือใดๆ เท่าที่จําเป็นตามสมควร
และเกี่ยวข้องกับการดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
เมื่อปรากฏว่ากองทุนรวมฯ มีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร 

2. กฟผ. ตกลงที่จะกระทําการและงดเว้นกระทําการตามที่ระบุไว้ในสัญญา
การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  

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

จ่าย (“ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน”) กฟผ. ตกลงรักษา
สัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ซึ่งออกและเสนอ
ขายเป็นครั้งแรก ให้อยู่ในความครอบครองของ กฟผ. โดยมีสัดส่วนการ
ถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25.0) ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งแรก  ทั้งนี้ ในช่วง
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน กฟผ. ตกลงจะไม่ขาย หรือโอน
หน่วยลงทุน หรือนําหน่วยลงทุนไปจํานําหรือก่อภาระผูกพันใดๆ จนทํา
ให้ถือครองหน่วยลงทุนรวมกันต่ํากว่าสัดส่วนที่กําหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่
ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมฯ 

กรณีผิดสัญญาและ
การยกเลกิสัญญา 

1. ในกรณทีี่เกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ 

(ก) กฟผ. จงใจไม่นําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุน
รวมฯ หรือนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ 
ไม่ครบถ้วนตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย เป็นระยะเวลาสอง (2) ไตรมาสติดต่อกัน 

(ข) กฟผ. จงใจหยุดหรือระงับดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 โดยไม่เป็นไปตามข้อตกลงการบริหารโรงไฟฟ้าฯ  ที่
กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย หรือกระทําโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นระยะเวลาส่ีสิบห้า 
(45) วันติดต่อกัน 
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(ค) ตลอดระยะเวลาที่สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายมีผลใช้บังคับ ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี ้

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

Hours  ตลอดช่วงระยะเวลาสามสิบหก (36) เดือนนั้น 

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

แต่ทั้งนี ้ไม่รวมถึงกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อสัญญานี้
เพราะเหตุสุดวิสัยภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่าย หรือในช่วงระยะเวลาที่โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1  ได้รับการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาจากความ
เสียหายที่เกิดขึ้นตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

(ง) กฟผ. ปฏิบัติผิดหน้าที่ที่สําคัญตามสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย หรือคํารับรองไม่ถูกต้อง อันอาจ
ส่งผลทําให้ กฟผ. ไม่สามารถดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ต่อไปได้ 

(จ) กฟผ. ปฏิบัติผิดหน้าที่ใดๆ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และการผิดสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายส่งผลกระทบต่อรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ 

(เหตุผิดสัญญาข้างต้น รวมเรียกว่า “การผิดสัญญากรณีร้ายแรง”) 
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โดยในกรณีที่เกิดการผิดสัญญากรณีร้ายแรงตามข้อ (ก) กองทุนรวมฯ 
จะทําหนังสือบอกกล่าวไปยัง กฟผ. เพื่อให้ กฟผ. แก้ไขเหตุผิดสัญญา
นั้นภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ี กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึงการ
ผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุน
รวมฯ และหากปรากฏว่า กฟผ. ไม่ได้ดําเนินการให้การผิดสัญญากรณี

ร้ายแรงส้ินสุดลง ให้กองทุนรวมฯ สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ด้วยการทําเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยัง กฟผ. และสามารถเรียกร้องให ้
กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ได้รับหนังสือ
แจ้งการบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

จากกองทุนรวมฯ และเรียกค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจาก
วันที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระ
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือให้แก่กองทุนรวมฯ 

นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดการผิดสัญญากรณีร้ายแรง ตามข้อ (ข) (ค) 
(ง) หรือ (จ) กองทุนรวมฯ จะทําหนังสือบอกกล่าวไปยัง กฟผ. เพื่อให้ 
กฟผ. แก้ไขเหตุผิดสัญญานั้นภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ กฟผ. 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายไดค้่าความ

พร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ ในกรณีท่ี กองทุนรวมฯ เห็นว่า กฟผ. ได้
พยายามอย่างดีที่สุดในการเยียวยาแก้ไขการผิดสัญญากรณีร้ายแรง

นั้น ให้ กองทุนรวมฯ ขยายระยะเวลาการแก้ไขการผิดสัญญากรณี

ร้ายแรง เป็นจํานวนหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วันนับจากวั นที่ครบ
ระยะเวลา หกสิบ (60) วันข้างต้น ทั้งนี้ เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาหกสิบ 
(60) วัน หรือกําหนดขยายระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วันดังกล่าว 
แล้วแต่กรณี หากปรากฏว่า กฟผ.ไม่ได้ดําเนินการให้เหตุผิดสัญญานี้
ส้ินสุดลง ใหก้องทุนรวมฯ สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ด้วยการทํา
เป็นหนังสือบอกกล่าวไปยัง กฟผ. และสามารถเรียกร้องให้ กฟผ. ชําระ
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันท่ี กฟผ. ได้รับหนังสือแจ้งการบอก
เลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุน
รวมฯ และเรียก ค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวันที่ กฟผ. 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายไดค้่าความ

พร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้า
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ลงทุนคงเหลือให้แก่กองทุนรวมฯ 

ทั้งนี้ เมื่อปรากฏว่า กฟผ. ได้มีการดําเนินแก้ไขการผิดสัญญากรณี

ร้ายแรง เสร็จส้ินแล้ว ให้ กฟผ. ดําเนินการแจ้งให้กองทุนรวมฯ ทราบ
ภายในเจ็ด (7) วันท าการของ กฟผ. นับแต่วันท่ีมีการแก้ไขเสร็จสิ้น 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามที่
กําหนดไว้ในข้อสัญญานี้ กองทุนรวมฯ ยังคงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับกองทุนรวมฯ จากการผิดสัญญากรณีร้ายแรงของ กฟผ. 

2. ในกรณีท่ี กฟผ. ผิดข้อสัญญาอื่นนอกจากการผิดสัญญากรณีร้ายแรง

ของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หากกองทุน
รวมฯ ได้รับความเสียหาย ให้กองทุนรวมฯ มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจาก 
กฟผ. ตามจํานวนเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ทั้งนี้ กองทุน
รวมฯ ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจากการผิดสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย ทั้งนี้ ให้ค่าเสียหายที่ กฟผ. จะต้องชําระมี
จํานวนไม่เกินกว่ามูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ได้รับ
หนังสือแจ้งให้ทราบถึงเหตุผิดสัญญาจากกองทุนรวมฯ  และเรียก
ค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวันที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

จากกองทุนรวมฯ จนถึงวันท่ี กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ
ให้แก่กองทุนรวมฯ 

3. ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  ให้ถือว่าสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายเป็นอันส้ินสุดลง และในการใช้สิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายของกองทุนรวมฯ ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย ให้กองทุนรวมฯ มีสิทธิเรียกร้องให้ กฟผ. ชําระ
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันท่ี กฟผ. ได้รับหนังสือแจ้งการบอก
เลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุน
รวมฯ และเรียกค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวันที่ กฟผ. 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายไดค้่าความ

พร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้า
ลงทุนคงเหลือให้แก่กองทุนรวมฯ 



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
73 

4. ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตาม
เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนรวมฯ จนเป็นเหตุให้ส านักงาน 

ก.ล.ต. มีคําส่ังให้เลิกกองทุนรวมฯ ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าตกลงกัน
ในเรื่องของการเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
ภายในเจ็ด (7) วันท าการของ กฟผ. นับจากวันที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากกองทุนรวมฯ ถึงคําส่ังให้เลิกกองทุนรวมฯ ของส านักงาน 
ก.ล.ต. โดยในกรณีที่มีการตกลงกันให้เลิกสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้มีการคืน
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่มีการเลิกกองทุนรวมฯ ตามคําส่ังของ
ส านักงาน ก.ล.ต. ให้แก่กองทุนรวมฯ แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ กฟผ. ยินยอมให้กองทุน
รวมฯ สามารถโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่นหรือ
บุคคลอื่นตามที่ กฟผ. เห็นสมควรได้ 

5. ในกรณีท่ี กฟผ. เห็นว่าตนไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในระยะยาวสําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และมีผลกระทบ
ต่อการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อย่างมีสาระสําคัญ 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังนี้ 

(ก) ในกรณีเหตุของการไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะ 
กฟผ. ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ  ให้ 
กฟผ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่าย และให้ กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
จํานวนมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ  ณ วันที่กองทุนรวมฯ 
ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายจาก กฟผ.  

(ข) ในกรณีเหตุของการไม่สามารถจดัหาเชื้อเพลิงเกิดขึ้นเพราะ กฟผ. 
ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ให้ กฟผ. 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่าย และให้กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับจํานวน
มูลค่ารวมของมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่กองทุน
รวมฯ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
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ความพร้อมจ่ายจาก กฟผ. และค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดย
คํานวณจากวันที่กองทุนรวมฯ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา

การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจาก กฟผ. จนถึง
วันที่ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือให้แก่กองทุน
รวมฯ 

เพื่อความชัดเจนในข้อสัญญานี้ ในระหว่างที่ กฟผ. ไม่สามารถจัดหา
เชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
ให้ กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

6. หาก กฟผ. และ กองทุนรวมฯ มีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับรายได้
ค่าความพร้อมจ่ายที่ กฟผ. ต้องชําระ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง
ร่วมกันดังต่อไปนี้ 

(ก) ให้ กฟผ. ชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ 
ในจํานวนที่ไม่มีข้อโต้แย้ง ทั้งนี้  ตามระยะเวลาที่กําหนดใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

(ข) เมื่อได้ข้อยุติตามกระบวนการที่กําหนดในสัญญาการเข้าลงทุน

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

พร้อมจ่ายจนถึงวันที่กองทุนรวมฯ  ได้รับชําระเงินจํานวน
ดังกล่าวครบถ้วน 

ทรัพย์สินเสียหาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดขึน้กับโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ.จะใช้สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาประกันภัยที่ทําขึ้น
สําหรับโรงไฟฟ้าดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมฯ ทั้งนี้ กฟผ. 
และ กองทุนรวมฯ ได้ตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับกรณีเกิดความเสียหายแต่เพียง
บางส่วน (Partial Loss) และกรณีเกิดความเสียหายทั้งหมด (Total Loss) 
ดังต่อไปน้ี   

1. กรณีเกิดความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) 
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(ก) ในกรณีที่ทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับ
ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน กฟผ. ตกลงที่จะดําเนินการ
ซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ให้โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 สามารถกลับมามีประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟ้าดังนี ้

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

พร้อมจ่าย และ 

(2) ในช่วงระยะเวลาหก (6) เดือนติดต่อกันภายหลังจากการ
ซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีรายได้
ค่าความพร้อมจ่ายไม่น้อยไปกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) 
ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในช่วงระยะเวลาหก (6) 
เดือนก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายนั้น  

ทั้งนี้  กฟผ.  ตกลงที่จะซ่อมแซมความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับ 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า แต่
ทั้งนี้ไม่เกินกว่าระยะเวลาสามสิบ (30) เดือนนับจากวันที่เกิด
ความเสียหายนั้น โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบและมีสิทธิเรียกร้อง
เงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัย
ทรัพย์สินประเภทความเส่ียงภัยทุกชนิดและความเสียหายของ
เครื่องจักร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown 
Insurance) และ/หรือ ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง 
(Political Violence Insurance) ได้ แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีที่
ปรากฏว่าค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยดังกล่าวไม่
เพียงพอในการซ่อมแซม กฟผ. ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมส่วนที่ขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวจนกว่าโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 จะกลับสู่สภาพเดิมตามที่กําหนดไว้ในข้อสัญญานี้ 

(ข) ในการซ่อมแซมความเสียหายตามที่กําหนดไว้ในข้อ (ก) กฟผ. 



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
76 

จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาดังนี้  

(1) การจัดเตรียมแผนการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่เกิด
ความเสียหาย  

(2) เริ่มลงมือซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
ภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่แบบได้รับการอนุมัติภายใน
หน่วยงานของ กฟผ. 

(3) ดําเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามสิบ (30) เดือนนับจากวันที่
เกิดความเสียหายนั้น และหากการซ่อมแซมความเสียหาย
ไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว โดยในกรณีที่
ปรากฏว่าการซ่อมแซมความเสียหายไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวเพราะเหตุที่นอกเหนือจากการควบคุม
ของ กฟผ. กองทุนรวมฯ จะเรียกค่าเสียหายจากการ
ซ่อมแซมที่ไม่แล้วเสร็จนั้นจาก กฟผ. มิได้ 

2. กรณีเกิดความเสียหายทั้งหมด (Total Loss) 

ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับความเสียหาย
ทั้งหมด คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะให้ กฟผ. ใช้สิทธิในการเลือกที่
จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ขึ้นใหม่ หรือยกเลิกสัญญา 

(ก) ในกรณีท่ี กฟผ. เลือกที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด

ที่ 1 กฟผ. ตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้สําหรับกรณีเกิด
ความเสียหายแต่เพียงบางส่วนโดยอนุโลม 

(ข) ในกรณีที่ กฟผ. ใช้สิทธิยกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย เป็นอันเลิกกัน และให้ 
กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยดังนี ้

(1) ในกรณีความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของ กฟผ. 
ให้กองทุนรวมฯ  มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับจํานวน
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย   โดยให้นําค่า
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สินไหมทดแทนซึ่ง กฟผ. ได้รับจากบริษัทประกันภัยใน
กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเส่ียงภัยทุก
ชนิดและความเสียหายของเครื่องจักร (Industrial All 
Risks and Machinery Breakdown Insurance) มาชําระ
ให้แก่ กองทุนรวมฯ ก่อน และถ้าปรากฏว่ายังไม่ได้รับ
ครบตามจํานวนที่กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับ ให้ กฟผ. 
รับผิดชอบในส่วนท่ีขาด  

(2) ในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดของ กฟผ. ให้
กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับจํานวนมูลค่า
รวมของมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. 
ได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ  และ
ค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวันที่ กฟผ. 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ 
กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ให้แก่ กองทุน
รวมฯ โดยให้นําค่าสินไหมทดแทนซึ่ง กฟผ. ได้รับจาก
บริษัทประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินประเภท
ความเส่ียงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่องจักร 
(Industrial All Risks and Machinery Breakdown 
Insurance) มาชําระให้แก่ กองทุนรวมฯ ก่อน และถ้า
ปรากฏว่ายังไม่ได้รับครบตามจํานวนที่กองทุนรวมฯ มี
สิทธิได้รับ ให้ กฟผ. รับผิดชอบในจํานวนที่ยังขาดอยู่
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากบริษัทผู้รับประกันไม่มีหน้าที่ต้อง
ชําระค่าสินไหมทดแทนภายใต้ เงื่อนไขที่กําหนดใน
กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง ให้ กฟผ. ยังคงมีหน้าที่ใน
การชําระคืนมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. 
ได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และ
ค่าปรับกรณีผิดสัญญานับจากวันที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ ตามรายละเอียด
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ข้างต้นให้แก่กองทุนรวมฯ   

3. ในกรณีที่มีการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าตามข้อสัญญานี้  ให้กรรมสิทธิ์ของ
บรรดาทรัพย์สินจากการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
ดังกล่าวตกเป็นของ กฟผ. 

4. เพื่อความชัดเจนในข้อสัญญานี้ ในระหว่างที่เกิดความเสียหายกับ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเกี่ยวกับ
หน้าที่ของ กฟผ. ในการนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายดังนี ้

(ก) ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) ให้ 
กฟผ. มีหน้าที่นําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในส่วนที่
ไม่ได้รับความเสียหายและมีรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเกิดขึ้น
เท่านั้นจนกว่าจะมีการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าดังกล่าวเสร็จส้ินตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย 

(ข) ในกรณีเกิดความเสียหายทั้งหมด (Total Loss) ให้ กฟผ. ไม่มี
หน้าที่นําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามที่กําหนดไว้ใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจนกว่าจะมี
การซ่อมแซมโรงไฟฟ้าดังกล่าวเสร็จสิ้นตามที่กําหนดไว้ในสัญญา

การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  (สําหรับกรณี 
กฟผ. เลือกที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1) 

นอกจากนี้  กฟผ. ตกลงที่จะนําส่งเงินทั้งหมดที่  กฟผ. ได้รับจาก
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ให้แก่
กองทุนรวมฯ โดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกินห้า (5) วันท าการของ กฟผ. นับ
แต่วันท่ี กฟผ. ได้รับเงินประกันภัยจากการประกันภัยดังกล่าว 

เหตสุุดวิสัย 1. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย ให้คู่สัญญาฝ่ายได้รับผลกระทบจากเหตุ
สุดวิสัย ทําหนังสือแจ้งถึงเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นไปยังคู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่ง ภายในระยะเวลาสิบห้า (15) วันนับจากวันที่คู่สัญญาฝ่ายได้รับ
ผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยทราบถึงเหตุดังกล่าว 

2. ภายใต้ข้อ 3. ของเหตุสุดวิสัยของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
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ความพร้อมจ่าย ให้คู่สัญญาฝ่ายได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยไม่
จําต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนระหว่างระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ
สุดวิสัยนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงหน้าที่ของ กฟผ. ในการนําส่ง
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยในกรณีดังกล่าวไม่ให้ถอืว่าคู่สัญญาฝ่าย
นั้นผิดสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของคู่สัญญาฝ่าย
ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยเป็นการชําระเงินหรือธุรกรรมใดๆ ที่ต้อง
กระทํากับธนาคารพาณิชย์ ให้ถือว่าเหตุสุดวิสัยรวมถึงเหตุกรณีที่
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยไม่เปิดให้บริการด้วย 

นอกจากนี้ คู่สัญญาฝ่ายได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย มีหน้าที่ใช้
ความพยายามและดําเนินการอย่างดทีี่สุดเพื่อให้เหตสุุดวิสัยที่เกิดขึน้น้ัน
ส้ินสุดลงโดยไม่ชักช้า และหากเหตุสุดวิสัยนั้นทําให้เกิดความเสียหาย
ขึ้นกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ.  ตกลงที่จะให้กองทุน
รวมฯ หรือบุคคลอื่นที่กองทุนรวมฯ มอบหมาย สามารถเข้าตรวจสอบ
และติดตามการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้ตามที่กองทุนรวมฯ ร้อง
ขอ 

3. ในระหว่างที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุน

ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และปรากฏว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 ยังมีรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ให้ กฟผ. มีหน้าที่นําส่งรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายดังกล่าวตามจํานวนที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เท่านั้น และ/หรือ เงินประกันภัยซึ่ง
ได้รับจากกรมธรรม์ประเภทประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ( Business 
Interruption Insurance) ให้ กฟผ. มีหน้าที่นําส่งเงินซึ่ง กฟผ. ได้รับจาก
การประกันภัยข้างต้นตามจํานวนเงินที่ กฟผ. ได้รับจากการประกันภัย
ดังกล่าว ให้แก่กองทุนรวมฯ โดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกินห้า (5) วันท าการ
ของ กฟผ. นับแต่วันที่ กฟผ. ได้รับเงินประกันจากการประกันภัย
ดังกล่าว 

การเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย 

1. เพื่อประโยชน์แห่งข้อสัญญานี้ ให้คําดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้  

“การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย” หมายความถึงเหตุการณ์อย่างหนึ่ง
อย่างใดต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันที่ลงนามในสัญญาการเข้าลงทุน

ในรายได้ค่ าความพร้อมจ่าย  ซึ่ ง รวมถึ งการกระทําหรือการ
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เปล่ียนแปลงนโยบายของหน่วยงานรัฐบาล คือ (1) การเปล่ียนแปลงหรือ
การแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้ว (2) การออกกฎหมายใหม่ (3) การ
เปล่ียนแปลงลักษณะการบังคับใช้หรือการตีความกฎหมาย (รวมถึงการ
ตีความกฎหมายหรือมาตรฐานเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมต่างๆ ด้วย) 

“กฎหมาย” หมายความถึง การออกข้อบังคับต่างๆ โดยหน่วยงาน
รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นในรูปของ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราช
กฤษฎีกา ประมวลกฎหมาย เทศบัญญัติ ข้อกําหนดส่วนท้องถิ่น และ
สนธิสัญญาต่างๆ หรือในรูปอื่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน รวมถึงกฎหมาย
รองต่างๆ เช่น กฎกระทรวงประกาศกระทรวง และกฎ ประกาศ ระเบียบ 
คําส่ัง ข้อกําหนดของส่วนราชการต่างๆ  

“หน่วยงานรัฐบาล” หมายความถึง รัฐบาลไทย กระทรวง ทบวง กรม 
หน่วยงานที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ (แต่ไม่รวมถึง กฟผ. หรือผู้
สืบสิทธิในสัญญานี้จาก กฟผ.) และองค์กรต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การ
ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม ของหน่วยงานต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว หรือ
หน่วยงานอื่นในทํานองเดียวกัน 

2.     ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายซึ่งไม่ได้มีผลทําให้คู่สัญญา
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงอันสืบเนื่องมาจาก
การท่ีจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดแห่งสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้

ค่าความพร้อมจ่ายต่อไป คู่สัญญาฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายมีสิทธิ
ทําหนังสือแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งให้มีการตกลงเงื่อนไขข้อสัญญาใหม่ และ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายปรึกษาหารือกันและแก้ไขสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายโดยปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการ

เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยทําเป็นสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาให้เสร็จเรียบร้อยภายในสามสิบ (30) วันนับแต่
วันท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแจ้งหนังสือเช่นว่านั้น  

อย่างไรก็ดี หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงแก้ไขสัญญาได้ ให้
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายยังคงมีผลใช้บังคับ
ต่อไป  

3. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายนั้นส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนคร
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เหนือ ชุดที่ 1 อย่างร้ายแรง หรือ กฟผ. ต้องแก้ไขปรับปรุงโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในประการสําคัญ หรือทําให้ กฟผ. ต้องแก้ไข
ปรับปรุงอย่างอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าหรือการบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ให้ กฟผ. ทําหนังสือแจ้ง
กองทุนรวมฯ ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายดังกล่าว  

เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามข้อสัญญานี้ ให้ กฟผ. มีสิทธิที่จะตกลงร่วมกันกับ
กองทุนรวมฯ ในการเลือกที่จะปรับปรุงและประกอบกิจการ โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ต่อไปโดยมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดย
ในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับจากวันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงหรือในกรณีที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงยกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า

ความพร้อมจ่าย ให้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่ายมีผลส้ินสุดลงและให้ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ 
วันที่เลิกสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่ 
กองทุนรวมฯ 

เพื่อความชัดเจนในข้อสัญญานี้ในระหว่างที่มีการตกลงระหว่างกันตาม
ข้อสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า กฟผ. จะยังคงนําส่งรายได้
ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ เป็นจํานวนเท่ากับค่าเฉล่ียของ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่ง กฟผ. ได้มีการนําส่งให้แก่กองทุนรวมฯ 
ในช่วงระยะเวลาหก (6) เดือนก่อนท่ีจะเกิดเหตุการณ์ตามที่กําหนดไว้ใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

ค่าใช้จ่าย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย คู่สัญญาตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นของแต่ละฝ่ายเอง โดย
ค่าใช้จ่ายนั้นรวมถึงค่าใช้จา่ยซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการเจรจาต่อรอง รวมถึงการเข้า
ทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

การแก้ไขสัญญา 1. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
จะไม่มีผลใช้บังคับ เว้นแต่ทําเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มี
อํานาจของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย การเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ 
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จะมีผลกระทบต่อข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น และข้อสัญญาอื่นๆ 
ทั้งหมดของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจะ
ยังคงมีผลและใช้บังคับอย่างเต็มที่ 

2. การท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงละเลยหรือล่าช้าในการใช้สิทธิหรืออํานาจ
ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายไม่ถือว่าเป็น
การสละสิทธิหรืออํานาจเช่นว่านั้น และการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้
สิทธิหรืออํานาจอย่างใดอย่างหน่ึงหรือแต่เพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการ
ตัดสิทธิท่ีจะใช้สิทธิหรืออํานาจอื่น 

3. การท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสละสิทธิในการบังคับการผิดสัญญาข้อใด
ข้อหน่ึงไม่ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในการบังคับการผิดสัญญาข้อ
อื่นๆ และไม่ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิหรือยินยอมให้คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือเงื่อนไขหรือข้อกําหนดของ
สัญญาข้ออื่นๆ อย่างเคร่งครัดต่อไปในอนาคต และการท่ีคู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งล่าช้าหรือละเลยที่จะใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายจะไม่กระทบกระเทือนถึงการใช้สิทธิอื่นใด
ตามสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นๆ อาจพึงมีพึงได้ต่อไปภายหลังจากนั้น 

การบอกกล่าว 1. คําบอกกล่าว การทวงถาม หรือการส่ือสารใดๆ ที่กระทําขึ้นภายใต้
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายตกลงให้ทําขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งโดยทางบุคคล ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางโทรสาร เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้
ตกลงเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นในภายหลัง 

2. เว้นแต่จะมีการแจ้งการเปล่ียนแปลงสถานที่ติดต่อเป็นแห่งอื่น คําบอก
กล่าว การทวงถาม หรือการส่ือสารใดๆ ท่ีกระทําระหว่างคู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ให้ส่งไป
ยังสถานท่ีติดต่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายดังต่อไปนี้ 

(ก) กฟผ.  

ที่อยู่ :  เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตําบลบาง
กรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทรศัพท์ : 0-2436-5500 
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โทรสาร : 0-2436-5590 

เรียน : ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(ข) กองทุนรวมฯ 

ที่อยู่ :  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 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 

โทรศัพท์ : 0-2686-6100 

โทรสาร : 0-2670-0430 

เรียน : กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

การส่งคําบอกกล่าว การทวงถาม หรือการส่ือสารอื่นใดที่ส่งถึงคู่สัญญา
อีกฝ่ายโดยทางบุคคลหรือโดยทางโทรสาร ให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ
เมื่อนําไปส่งยังที่อยู่ข้างต้น หรือเมื่อรายงานผลการส่งทางโทรสารของผู้
ส่งระบุว่า คําบอกกล่าว การทวงถาม หรือการส่ือสารดังกล่าวได้ส่งไป
ตามที่อยู่ของเลขหมายโทรสารของผู้รับตามจํานวนหน้าของเอกสารที่
ต้องการนําส่งแล้ว หรือภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันส่ง ถ้าเป็นการส่งโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

ข้อตกลงอื่นๆ ไม่มี
ผลผูกพัน 

สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเป็นสัญญาเฉพาะ
ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใช้บังคับเกี่ยวกับเรื่องที่ระบุไว้ในสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และไม่มีคํารับประกัน การค้ําประกัน คํา
รับรอง หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตามในสัญญา

การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจะมีผลและหรือใช้บังคับ เว้นแต่
ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยคู่สัญญาทุกฝ่าย หลังจาก
วันที่สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายมีผลใช้บังคับ ให้
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  และเอกสารอื่นๆ ที่
เพิ่มเติมสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายแทนที่สัญญา 
การติดต่อ และการแสดงเจตจํานงทั้งปวงก่อนหน้านี้ 

ข้อก าหนดทั่วไป 1. หากข้อกําหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงใดๆ ในสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมายหรือใช้
บังคับไม่ได้ไม่ว่าเพราะเหตุผลใดๆ คู่ สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้
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ข้อกําหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมาย
หรือใช้บังคับไม่ได้นั้นแยกต่างหากจากข้อกําหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลง
ส่วนท่ีสมบูรณ์ และให้ข้อกําหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงส่วนที่สมบูรณ์นั้น
ใช้บังคับได้ต่อไป คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่
และโดยสุจริตในการร่วมกันแก้ไขข้อกําหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงที่เป็น
โมฆะ ไม่สมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ดังกล่าวให้เป็นข้อ
สัญญาที่สมบูรณ์และใช้บังคับได้ใกล้เคยีงกนั หรือตรงตามความประสงค์
แรกเริ่มของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่อไป 

2. สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและภาคผนวกและ
เอกสารแนบท้ายสัญญาเป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายและมีผลเหนือความตกลง ความเข้าใจ คํารับรอง และข้อปฏิบัติใดๆ 
ทั้งปวงที่มีขึ้นก่อนหน้าระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

ในกรณีท่ีเนื้อหาในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

ไม่ตรงกับเนื้อหาในภาคผนวกและเอกสารแนบท้ายของสัญญา คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายตกลงให้เนื้อหาในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายมีผลผูกพันคู่สัญญาเหนือภาคผนวกและเอกสารแนบท้าย 

3. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเก็บรักษาข้อมูลที่ตนได้มาเนื่องจากการเข้าทํา
หรือการปฏิบัติตามสัญญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย

เป็นความลับตลอดไปจนกว่าจะปรากฏเหตุการณ์เลิกกองทุนรวมฯ  

แต่อย่างไรก็ดี คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้เฉพาะ
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้หลังจากได้มีการปรึกษากับคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงแล้วและการปรึกษานั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและตามสมควร 

(ก) กฎหมายบังคับให้เปิดเผย 

(ข) การเปิดเผยต่อที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี และ/หรือ ผู้ให้กู้ยืมเงินของ
คู่สัญญาแต่ละฝ่าย 

(ค) ข้อมูลนั้นกลายเป็นข้อมูลสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของ
คู่สัญญาฝ่ายดังกล่าว 

(ง) คู่สัญญาอีกฝ่ายให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการ
เปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้น 
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4. เว้นแต่จะได้มีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้

ค่าความพร้อมจ่าย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้าที่
ของตนภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย เว้น
แต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่ง 

การระงับข้อพิพาท 1. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งตามสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะพยายาม
อย่างดีที่สุดที่จะระงับปัญหาข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งดังกล่าวด้วยการ
เจรจาระหว่างคู่สัญญาแต่ละฝ่ายหรือตัวแทนของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย 
ภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง และหาก
ปรากฏว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาข้อยุติในปัญหาข้อพิพาทที่
เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่เริ่มเจรจา
ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธินําข้อพิพาท
นั้นขึ้นสู่การพิจารณาในชั้นศาลตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาการ
เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

 เพื่อความชัดเจนในข้อสัญญานี้  ให้คู่ สัญญาแต่ละฝ่ายรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของตนซึ่งเกิดขึ้นจากการระงับข้อพิพาทภายใต้
ข้อสัญญานี ้

2. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ 
ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หรือ
เกี่ยวเนื่องกับสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

รวมทั้งปัญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญาหรือความสมบูรณ์แห่ง
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  ให้ศาลไทยมี
อํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 

2.9 กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมฯ 

กองทุนรวมฯ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานท่ีลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทไฟฟ้า บริษัทจัดการ
ซึ่งมีเป้าหมายหลักที่จะทําให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนได้รับเงนิปันผลเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวจากการเข้าลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทไฟฟ้าซึ่งได้รับการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จึงมีกลยุทธ์การ
ลงทุนโดยมุ่งลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทไฟฟ้าโดยพิจารณาและประเมินศักยภาพการสร้างรายได้
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อย่างต่อเนื่องของกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุนนั้น เพื่อให้การลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สินของ
กองทุนรวมฯ เป็นไปตามเป้าหมายหลัก  

ทั้งนี้ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการเงินดังที่ได้กล่าวมา ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก บริษัท
จัดการในนามของกองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยกองทุนรวมฯ ได้มีการ
พิจารณาถึงจุดเด่นและกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินดังกล่าวดังต่อไปนี ้

2.9.1 จุดเด่นของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

ในการคัดเลือกโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 บริษัทจัดการได้พิจารณารายงานการศึกษาแนว
ทางการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการศึกษาแนวทางการระดมทุนผ่านกองทุนรวมดังกล่าวโดยใช้ทรัพย์สินของ กฟผ. 
ทั้ง 3 ประเภท (ซึ่งได้แก่ โรงไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนกลางต่างๆ) โดยผลการศึกษาดังกล่าวได้มี
การนําเสนอว่าโรงไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินที่เหมาะสมที่จะใชใ้นการระดมทุน เนื่องจากโรงไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินท่ีมี
ลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายถึงความสัมพันธ์ในการก่อให้เกิดรายได้กับ กฟผ. อีกทั้งการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
แต่ละโรงสามารถวัดจํานวนหน่วยที่ผลิตได้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงสรุปผลการศึกษาว่ากองทุนรวมฯ ควร
มุ่งเน้นไปท่ีทรัพย์สินประเภทโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เป็นหลัก  

นอกจากนี้ บริษัทจัดการ ได้พิจารณาข้อมูลการผลิตพลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งปรากฏข้อมูลว่า 
กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเองประมาณร้อยละ 41.56 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด และในส่วนการผลิตไฟฟ้าของ 
กฟผ. เป็นการผลิตโดยใช้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมถึงร้อยละ 45.75 ของการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเป็นเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ กฟผ. ใช้ในการ
ดําเนินงานมากที่สุด และมีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการบํารุงรักษา อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่ใช้แพร่หลาย
ทั่วโลกเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าชนิดอื่น ดังนั้น  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเป็น
ประเภทของโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดในการนํามาระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ  

ดังนั้น บริษัทจัดการ จึงเห็นว่า โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. มีลักษณะที่เหมาะสมที่สุดที่
จะเป็นทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานในการเข้าลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยบริษัท
จัดการ ได้พิจารณาถึงจุดเด่นของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และสิทธิในรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย ดังนี ้ 

(1) เป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และมีอายุการใช้งานในระยะยาว 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีก าลังผลิตไฟฟ้าติดตั้ง (Gross 
Capacity) 723.4 เมกะวัตต์ ก าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ (Net Capacity) ที่ 704.0 เมกะวัตต์ และมี
ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 670.0 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ได้เริ่ม
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ดําเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 และมีอายุการใช้งานคงเหลือ
มากกว่า 20 ปี นอกจากนี้ ภายใต้ สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งมี
รูปแบบและโครงสร้างรายได้ค่าความพร้อมจ่ายแบบเดียวกับสัญญาซื้อไฟฟ้า (Power 
Purchase Agreement) ที ่กฟผ. เข้าทํากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ได้มีการกําหนดให้
กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 

เป็นระยะเวลา 20 ปี 

(2) เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเชื่อถือและมีผลจาก
การด าเนินงานจริงพิสูจน์ได้ 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิต
พลังงานไฟฟ้าที่ กฟผ. ใช้ในการดําเนินงานมากที่สุด และมีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการ
บํารุงรักษา อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่ใช้แพร่หลายทั่วโลกเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับ
โรงไฟฟ้าชนิดอื่น 

(3) การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ถูกเลือกให้เข้าโครงการ “โรงไฟฟ้าต้นแบบ” (Model Plant) 
ของ กฟผ. ซึ่ง จัดทําขึ้นเพื่อสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. ฉบับปี พ.ศ. 2558-2568 ภายใต้ชื่อ 
“Building Excellence for Society and Thailand หรือ EGAT BEST 2014-2025” ซึ่งดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ในด้านการผลิตไฟฟ้า โดยมีบริษัท McKinsey & Company ประเทศไทย
เป็นที่ปรึกษา โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของ กฟผ. 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสมรรถนะโรงไฟฟ้า ความสามารถด้านการเดินเครื่องและบํารุงรักษา 
และประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนําระดับโลก (Global Top 
Quartile) 

(4) เป็นโรงไฟฟ้าที่มีผลการด าเนินงานที่ผ่านมาดี เช่น มีค่าดัชนีความพร้อม (Available 
Factor) สูง และมีค่าดัชนีการหยุดซ่อมตามแผน (Planned Outage Factor) และดัชนีการ
หยุดซ่อมนอกแผน (Unplanned Outage Factor) ที่ค่อนข้างต่ า 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้มีการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลการดําเนินงานมากว่า 3 ปี โดยผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีค่าดัชนีความพร้อม (Available Factor) สูงที่
ประมาณร้อยละ 91.83 ในปี พ.ศ. 2556 และมีการบํารุงรักษาที่ดี โดยดัชนีการหยุดซ่อมตาม
แผน (Planned Outage Factor) และดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผน (Unplanned Outage 

Factor) ต่ําที่ประมาณร้อยละ 7.35 และร้อยละ 0.81 ในปี พ.ศ. 2556 ตามลําดับ 
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(5) เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีค่าความร้อน (Heat Rate) ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงอันดับต้นของ กฟผ. โดยมี
ค่าความร้อน (Gross Heat Rate) ในปี พ.ศ. 2556 ที่ประมาณ 7,306 กิโลจูลต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง 
ตามลําดับ  

(6) เป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารโดย กฟผ. ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
โรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อยู่ภายใต้การบริหารของ กฟผ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการ
พลังงานภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน และกระทรวงการคลัง และมีพันธกิจหลัก 
คือการผลิตพลังงานไฟฟ้าตามกฎหมายกําหนด และประเทศใกล้เคียง พร้อมทั้งดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. โดย ณ วันท่ี 31 
มีนาคม พ.ศ. 2558 กฟผ. เป็นเจ้าของและบริหารโรงไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ 
รวมทั้งส้ินจํานวน 41 แห่ง ซึ่งมีกําลังผลิตติดตั้งทั้งส้ิน 15,482 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า
หลายประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 3 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 6 แห่ง โรงไฟฟ้า
พลังน้ํา 23 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 8 แห่ง และโรงไฟฟ้าดีเซล 1 แห่ง  

(7) การรับรายได้ของกองทุนรวมฯ บนรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

กองทุนรวมฯ จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งเป็นรายได้ค่าตอบแทนตามความพร้อม
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในการจ่ายไฟฟ้า โดยไม่ขึ้นกับการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ 
จึงทําให้กองทุนรวมฯ มีความเส่ียงต่ํา และมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะแน่นอน  

ทั้งนี้ เนื่องจากรายได้ค่าความพร้อมจ่าย คํานวณจาก Contracted Available Hour (CAH) 
อัตราค่าความพร้อมจ่าย APR1 (Availability Payment Rate 1: APR1) ซึ่งอัตราค่าความพร้อม
จ่าย APR1 ได้ถูกกําหนดเป็นเงินบาทต่อกิโลวัตตต์ามชั่วโมงความพร้อมจา่ย โดย CAH และอัตรา
ค่าความพร้อมจ่าย APR1 จะถูกกําหนดไว้แต่ละปีตลอดอายุของสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย และก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา โดยตัวแปรที่จะส่งผลกระทบต่อ
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย นั้น จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูแลและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ให้มีก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและมีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้า
ตามชั่วโมงที่ได้มีการระบุไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเท่านั้น 

นอกจากนี้ ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่มีความพร้อมเนื่องจากเกิดความ
เสียหายต่อโรงไฟฟ้า กฟผ. ได้มีการป้องกันความเส่ียงดังกล่าวโดยมีการทําประกันภัยทรัพย์สิน
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ประเภทความเส่ียงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่องจักร ( Industrial All Risks and 
Machinery Breakdown Insurance) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และ
ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) ให้กับโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 เพื่อป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้า 
โดยกองทุนรวมฯ จะได้รับการชดเชยรายได้ค่าความพร้อมจ่าย จากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance)  

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากลักษณะของโครงสร้างรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะส่งมอบให้แก่
กองทุนรวมฯ นั้น จะเห็นว่า รายได้ที่กองทุนรวมฯ จะได้รับนั้น จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแข่งขันและ
ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ต้องคํานึงถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต และ/หรือ การบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน อาทิ ค่าเชื้อเพลิง แต่ขึ้นอยู่กับก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา และ 
Contracted Available Hour จึงทําใหก้องทุนรวมฯ มีโอกาสในการรับรายได้ที่มั่นคงภายใต้การ
เข้าลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการบํารุงและรักษา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  ตามแผนการ
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งกําหนดไว้ใน สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้

ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่จะชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่ กองทุนรวมฯ เป็น
จํานวนร้อยละ 10 ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งคาํนวณโดยอ้างอิงกําลังผลิตไฟฟ้าในชั่วโมง
สุดท้ายก่อนท่ีจะมีการซ่อมแซม หรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามแผนการ
บํารุงรักษาดังกล่าว 

(8) เป็นโรงไฟฟ้าที่มีมีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางชุมชนผู้ใช้ไฟฟ้า  

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นโรงไฟฟ้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าที่
ใช้ก๊าซจากฝั่งตะวันตก รวมทั้งมีสถานท่ีตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางชุมชนผู้ใช้ไฟฟ้า (ลดความสูญเสียใน
ระบบสายส่งไฟฟ้า) จึงทําให้ได้ถูกจัดลําดับให้เป็นโรงไฟฟ้าที่ต้องผลิตไฟฟ้าส่งเข้าระบบเป็น
ลําดับแรก และได้รับโอกาสผลิตไฟฟ้าเต็มความสามารถตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการ
การใช้ไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ตามความเจริญเติบโตทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรม เพื่อรักษาระดับความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (Reliability) ในภาพรวม 
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(9) เป็นโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาการให้บริการตลอดจนการจัดหาอะไหล่และชิ้นส่วนระยะยาวกับ
บริษัทผู้ผลิต Gas Turbine Generator 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นโรงไฟฟ้าที่มีการจัดทําสัญญาการให้บริการตลอดจนการ
จัดหาอะไหล่และชิ้นส่วนระยะยาว (Long Term Parts Agreement หรือ “สัญญา LTPA”) เพื่อใช้
ในการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กับ GE Energy Parts International LLC 
และ General Electric International Operations Company, Inc. ซึ่งเป็นผู้ผลิต Gas Turbine 

Generator ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทั้ง 2 เครื่อง ทั้งนี้ สัญญา LTPA มีอายุ 7 ปี 
โดยจะมีการต่ออายุสัญญา LTPA ทุกๆ 7 ปี หลังจากสัญญา LTPA หมดอายุลงในปี พ.ศ. 2561 
ทําใหม้ั่นใจได้ว่าจะมีความมั่นคงและต่อเนื่องในการเดินเครื่องและบํารุงรักษา 

2.9.2 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

บริษัทจัดการเชื่อว่ากลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. ดังต่อไปนี้
จะช่วยทําให้โรงไฟฟ้าดังกล่าวมีการดําเนินการบริหารจัดการในระดับมาตรฐานที่เหมาะสม และมีแนวโน้ม
ที่ กองทุนรวมฯ จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากการดําเนินการบริหารโรงไฟฟ้านี้อย่างต่อเนื่อง
และแน่นอนตลอดระยะเวลาการเข้าลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

การเพิ่มความคล่องตัวโดยการใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งตะวันตกและตะวันออก  

กฟผ. มีแผนการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อลดความเส่ียงจาก 1) การขาดแคลนก๊าซธรรมชาติจากแหล่งตะวันตก หรือ 2) เปล่ียนแปลง
คุณภาพก๊าซซึ่งทําให้คุณสมบัตไิม่เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยเหตุที่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ซึ่งเดิมถูกออกแบบรองรับก๊าซธรรมชาติที่มาจากแหล่งก๊าซตะวันตกเท่านั้น จึงทําให้เกิด
ความเส่ียงในกรณีที่แหล่งก๊าซธรรมชาติฝ่ังตะวันตกเกิดปัญหาหรือต้องหยุดซ่อม อันทําให้ 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ กฟผ. จึงมีแผนปรับเปล่ียน
โดยจะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ห้องเผาไหม้ ของ Gas Turbine เพื่อให้โรงไฟฟ้านี้สามารถรองรับ
ก๊าซธรรมชาติจากจากทั้ง 2 แหล่ง คือ แหล่งก๊าซธรรมชาติตะวันตก และแหล่งก๊าซธรรมชาติ
ตะวันออก เพื่อส่งเสริมความมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตไฟฟ้า โดยแผนดังกล่าว กฟผ. ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557  

นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์และติดตามสาเหตุของความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
และค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ตามงบประมาณอย่างสม่ําเสมอ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากการ
ดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจําเป็น และนําผลที่ได้จากการวิเคราะห์มา
ปรับปรุงงบประมาณราย 5 ปี และงบประมาณสําหรับปีถัดไปให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้
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การวางแผนการดําเนินงานและบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น 

การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) 

กฟผ. มีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 โดยเปล่ียนเครื่อง
กังหันก๊าซทั้ง 2 เครื่องของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 เป็นรุ่นที่ใช้ Advance Gas Path 
(AGP)  จะดําเนินการโดยบริษทัผู้ผลิต General Electric (GE)  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์และ
ทดสอบประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 โดยมีกําหนดปรับปรุงเครื่องช่วงไตร
มาสแรกของปี 2559 ซึ่งจะอยู่ภายในช่วงกําหนดการซ่อมบํารุงรักษาประจําปี (Major Overhaul) 
โดยใช้ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 40 วัน 

ในเบื้องต้น กฟผ. คาดว่าประโยชน์ท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 จะได้รับจากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในครั้งนี้ได้แก่ 
1) ประสิทธิภาพค่าความร้อน (Heat Rate) ของเครื่องกังหันก๊าซดีขึ้นประมาณ 2.0% 
2) กําลังผลิตต่อเครื่องกังหันก๊าซเพิ่มขึ้นประมาณ 6% 
3) ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) ประมาณ 16,310 ตันต่อป ี

ทั้งนี้ จากประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ที่สูงขึ้น กฟผ. คาดว่าชั่วโมงความ
พร้อมจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากรอบของการซ่อมบํารุงที่เพิ่มจาก 24,000 ชั่วโมงทุก 3 ปี เป็น 32,000 
ชั่วโมงทุก 4 ปี และประหยัดค่าซ่อมชิ้นส่วนเนื่องจากอายุการใช้งานของชิ้นส่วนจะเพิ่มขึ้นจาก 
72,000 ชั่วโมง เป็น 96,000 ชั่วโมง ซึ่งจะทําให้ กฟผ. สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษาตามวาระตลอดอายุโรงไฟฟ้าที่เหลือ 

(2) การควบคุมรักษาประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ให้อยู่ในเกณฑ์การ
วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ 

เนื่องจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งเป็นรายได้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ขึ้นอยู่
กับประสิทธิภาพในการเดินเครื่องและบํารุงรักษาของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่ง
ประกอบด้วยกําลังผลิต Contracted Available Hours (CAH) ระยะเวลาการหยุดซ่อมตามแผน 
(Planned Outage) ระยะเวลาการหยุดซ่อมนอกแผน (Unplanned Outage) และส่วนลดหรือ
ค่าปรับที่เกิดขึ้นในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่มีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้า 
หรือไม่สามารถปฏิบัติการให้เป็นไปตามคุณลักษณะของหน่วยผลิตไฟฟ้าได้  
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ทั้งนี้ ดัชนีดังต่อไปนี้ถูกนํามาเป็นตัววัดผลการดําเนินการของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

 ดัชนีความพร้อม (Availability Factor  “AF”) คืออัตราส่วนร้อยละของจํานวนชั่วโมง
ในช่วงระยะเวลาใดที่กําหนดไว้ซึ่งหน่วยผลิตหน่วยหน่ึงสามารถผลิตไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ ไม่ว่า
หน่วยผลิตดังกล่าวจะมีการผลิตไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม 

 ดัชนีการหยุดซ่อมตามแผน (Planned Outage Factor “POF”) คือ อัตราส่วนร้อย
ละของจํานวนชั่วโมงในช่วงเวลาใดที่กําหนดไว้ ซึ่งหน่วยผลิตหน่วยหนึ่งต้องหยุด
เดินเครื่องตามแผนการซ่อมบํารุง การหยุดซ่อมตามแผนจะมีการกําหนดไว้ล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลา 5 ปีเพื่อทําการทดสอบ ตรวจสอบ หรือการหยุดพักซ่อมระยะยาว โดยการ
หยุดซ่อมตามแผนจะเกิดขึ้นเพียงครั้ง หรือ 2 ครั้งต่อปี 

 ดัชนีหยุดซ่อมนอกแผน (Unplanned Outage Factor “UOF”) ประกอบด้วยดัชนี
ดังต่อไปนี ้

−  ดัชนีการหยุดซ่อมเพื่อบ ารุงรักษา (Maintenance Outage Factor 

“MOF”) คืออัตราส่วนร้อยละของจํานวนชั่วโมงช่วงระยะเวลาใดที่กําหนดไว้
ซึ่งหน่วยผลิตหน่วยหนึ่งอยู่ในระหว่างการหยุดเพื่อบํารุงรักษาสามารถเล่ือน
ออกไปได้มากกว่า 1 ช่วงสัปดาห์ แต่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ต้อง
หยุดเดินเครื่องหน่วยผลิตดังกล่าวล่วงหน้าเพื่อท่ีจะมีการหยุดซ่อมตามแผน 

−  ดัชนีการหยุดซ่อมฉุกเฉิน (Forced Outage Factor “FOF”) คืออัตราส่วน
ร้อยละของจํานวนชั่วโมงในช่วงระยะเวลาใดที่กําหนดในกรณีที่หน่วยผลิต 1 
หน่วยจะต้องมีการหยุดซ่อมฉุกเฉิน การหยุดซ่อมนอกแผนเป็นการหยุดซ่อมที่
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ต้องหยุดเดินเครื่องหน่วยผลิตดังกล่าว
ก่อนที่จะส้ินสุดสัปดาห์ถัดไป (เพื่อหยุดซ่อมหรือปิดเครื่อง) หรือเกิดขึ้นจาก
ความพยายามที่ไม่เป็นผลสําเร็จในการเดินเครื่องหน่วยผลิตดังกล่าวกลับสู่
ระบบ (การเริ่มเดินเครื่องที่ล้มเหลว) 

ดัชนีความพร้อม (Availability Factor) และดัชนีการหยุดซ่อมจะคํานวณจากหน่วยผลิต
มากกว่า 1 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าโดยจะคิดเป็นรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และค่าปัจจัยการหยุด
เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่เป็นค่าเฉล่ียทางคณิตศาสตร์ของหน่วยผลิตทั้งหมด หากโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 มีดัชนีความพร้อม (Availability Factor) สูงแสดงว่ามีจํานวนชั่วโมงที่
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสูงในช่วงเวลาที่มีการวดัผล ขณะที่หากมีดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผน 
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(Unplanned Outage Factor) (ซึ่งรวมถึงดัชนีการหยุดซ่อมเพื่อบ ารุงรักษา (Maintenance 

Outage Factor) และดัชนีการหยุดซ่อมฉุกเฉิน (Forced Outage Factor)) ต่ําแสดงว่า
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีการซ่อมบํารุงที่ดีและมีความมั่นคงในการเดินเครื่อง โดย
ปัจจัยบ่งชี้ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 สามารถบ่งชี้ตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 9: ปัจจัยบ่งชี้ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุดที่ 1 

หน่วย: ร้อยละ 
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2554 2555 2556 
ดัชนีวัดผลการด าเนินการ    
 ดัชนีความพร้อม (AF) 93.48 96.37 91.83 
 ดัชนีการหยุดซ่อมตามแผน (POF) 5.31 1.57 7.35 
 ดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผน (MOF+ FOF) 1.20 2.06 0.81 

- ดัชนีการหยุดซ่อมเพื่อบ ารุงรักษา (MOF) 0.64 1.93 0.10 
- ดัชนีการหยุดซ่อมฉุกเฉิน (FOF) 0.56 0.12 0.71 

ที่มา: ข้อมูลจาก: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ: ค่าดัชนีในตารางข้างต้น คือตัวชี้วัดผลการดําเนินการของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
เท่านั้น ซ่ึงไม่ได้บ่งบอกถึงรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ที่เป็นจํานวนเงินในอดีต 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าดัชนีความพร้อม (Availability Factor) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
อยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด อีกทั้งยังมีดัชนีการหยุดซ่อมตามแผน (Planned Outage Factor) 

และดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผน (Unplanned Outage Factor) ที่ต่ํา เนื่องจากโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 มีมาตรการในการลดจํานวนการหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบํารุงนอกแผน และ
ลดระยะเวลาการซ่อมบํารุงรักษาให้ส้ันที่สุด โดยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะมีการ
กําหนดแผนการตรวจซ่อมบํารุงรักษาไว้ล่วงหน้า และกําหนดระยะเวลาการซ่อมบํารุงตามแผนใน
แต่ละปีให้สอดคล้องกับข้อกําหนดในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

ทั้งนี ้หากเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ด้วยดัชนีความพร้อม
กับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของ กฟผ. ในประเทศไทยที่มีกําลังการผลิตไฟฟ้าใกล้เคียงกับ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 เช่น โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้า IPP1 และเปรียบเทียบกับ
ดัชนีความพร้อมเฉล่ียของโรงไฟฟ้าในอเมริกาเหนือ ซึ่งจัดทําโดย North American Electricity 
Reliability Corporation (NERC) ที่เป็นองค์กรอิสระซึ่งทําหน้าที่กํากับดูแลเพื่อให้ความมั่นใจว่า
ระบบไฟฟ้าของอเมริกาเหนือมีความมั่นคงจะเห็นว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 มีค่าดัชนี
ความพร้อมสูงกว่าโรงไฟฟ้า IPP1 และ NERC มาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2556 และมีค่า
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ดัชนีความพร้อมสูงกว่าค่าดัชนีความพร้อมเป้าหมายที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุด
ที่ 1 วางแผนไว้ ทั้งนี้  ในปี 2556 ค่าดัชนีความพร้อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ลดลงเนื่องจากเป็นช่วงการหยุดซอ่มบํารุงตามแผนขนาดเล็ก (Minor Inspection) ทําให้ดัชนี
การหยุดซ่อมตามแผนสูงขึ้นจากร้อยละ 1.57 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 7.35 ในปี 2556 ส่งผลให้ค่า
ดัชนีความพร้อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 อยู่ที่ร้อยละ 91.83 โดยยังคงสูงกวา่ดชันี
ความพร้อมของโรงไฟฟ้า IPP1 และ NERC ที่ ร้อยละ 86.27 และร้อยละ 88.70 ตามลําดับ แต่
ต่ํากว่าโรงไฟฟ้าพระนครใต้ที่ไม่มีการหยุดซ่อมตามแผนทําให้ค่าดัชนีความพร้อมอยู่ที่ร้อย
ละ 99.10 

สําหรับดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผนของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อยู่ที่ร้อยละ 1.20, 
2.06 และ 0.81 ในปี 2554, 2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยในปี 2554 โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 มีความจําเป็นต้องหยุดเดินเครื่องนอกแผน (Reserved Shutdown) เนื่องจากเกิด
เหตุการณ์ขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ (Gas Shortage) ในขณะท่ีป ี2555 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 มีการหยุดเดินเครื่องเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ และการหยุด
เดินเครื่องนอกแผน  (Reserved Shutdown) จากการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ  (Gas 
Shortage) ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผนหรือรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย  

โดยเหตุการณ์หยุดซ่อมนอกแผนหลักที่จะกระทบต่อดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผนหรือรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย ในปี 2554 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้แก่ เหตุการณ์ที่ทําให้การ
เดินเครื่องของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine Generator) และ เครื่องผลิตไอน้ํา
จากพลังงานความร้อน (Heat Recovery Stream Generator ) มีการสะดุด ส่งผลให้โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีความจําเป็นต้องหยุดเดินเครื่องนอกแผน เพื่อตรวจสอบการทํางาน
และแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว และเหตุการณ์ปลดเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine 

Generator) เพื่อทําการแก้ไขระบบหล่อล่ืนหลัก (Main Lube Oil Pump) ในขณะที่ปี 2555 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1.มีเหตุการณ์การหยุดซ่อมบํารุงนอกแผนหลัก ได้แก่ การ
ตรวจสอบวาล์วนิรภัย (Safety Valve) ของหม้อน้ําเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และในปี 2556 มี
เหตุการณ์การหยุดซ่อมบํารุงนอกแผนหลัก จากการหยุดเดินเครื่องที่เกิดจากระบบปั๊มน้ํามีปัญหา 
(circulating water pump trip) และการซ่อมแซมรอยแตกที่บริเวณจุดเชื่อมที่ท่อไอน้ํา (Hot 
Reheat Line) 

ทั้งนี ้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 มีแผนการดําเนินงานเพื่อลดการหยุดซ่อมนอกแผนโดยได้
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในหลายส่วนโดยเฉพาะการกําหนดแผนงานการเดินเครื่องและ
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บํารุงรักษาตามแนวทางของโรงไฟฟ้าต้นแบบและแผนพัฒนาระบบบริหารด้านการผลิตและ
บํารุงรักษาตามแผนปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าพระนครเหนอืชุดที ่1 ปี 2558 โดยนํากระบวนการ
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการทํางานมาปรับใช้และมีการเตรียมอะไหล่สํารองเพื่อลด
ระยะเวลาในการซ่อมบํารุง เช่น โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ได้จัดซื้อปั๊มสํารองเพื่อลดเวลา
ในการซ่อมบํารุงรักษา 

อนึ่ง การหยุดเดินเครื่องนอกแผน (Reserve shutdown) ในปี 2554 และปี 2555 จาก
เหตุการณ์ gas shortage นั้น จะไม่กระทบต่อกองทุนรวมฯ เนื่องจาก ภายใต้สัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หากปรากฏเหตุการณ์ว่า กฟผ. ไม่สามารถจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ. ตกลงที่จะชําระ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่ากับค่าเฉล่ียของ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ข้างต้น โดยช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าวไม่นับรวมระยะเวลาซึ่งมีการซ่อมแซม หรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 ตามแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่กําหนดไว้ใน
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

แผนภาพที่ 5: แผนภูมิเปรียบเทียบดชันคี่าความพร้อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 และโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนร่วมของ กฟผ.ในประเทศไทย และดัชนีความพร้อมเฉลีย่ของโรงไฟฟ้าในอเมริกาเหนอื 

หน่วย: ร้อยละ 

 
นอกจากนี้ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 สามารถวัดได้จากค่าความร้อนต่อ
หน่วยผลิตโดยค่าความร้อนของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 อยู่ในระดับดีเมื่อเปรียบเทียบ
กับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของ กฟผ. ในประเทศไทยที่มีกําลังการผลิตใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า

95.64

92.06

99.10

93.48

96.37

91.83

88.51

91.74

86.27
87.76 87.64

88.70

2554 2555 2556

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 โรงไฟฟ้า IPP1

NERC เป้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
96 

พระนครเหนือชุดที่ 1 เช่น โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้า IPP1 และมีค่าความร้อนระดับดีกว่า
แผนการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือชุดที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงในการเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยในปี  2556 ค่าความร้อนของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่  1 โรงไฟฟ้าพระนครใต้และโรงไฟฟ้า  IPP1 อยู่ที่  7,306, 
7,259 และ 7,405 กิโลจูลต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงตามลําดับ 

แผนภาพที่ 6: แผนภูมิเปรียบเทียบดชันคี่าความร้อนของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนร่วมของ กฟผ.ในประเทศไทยเมื่อเทียบกบัเป้าที่วางแผนไว ้

หน่วย: กิโลจูลต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง 

 

(3) การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 มีระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยนําผล
การประเมินความเส่ียงที่เกิดขึ้นกับ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 จากการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในปีที่ผ่านมา มาเป็นส่วนในการพิจารณาโอกาสเชิงกลยุทธ์และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ผ่านการประเมินโดยผู้บริหารเพื่อพิจารณาผลได้ผลเสีย โดยใช้วิธีการสนับสนุนพนักงานร่วมกับ
การสร้างความผูกพัน เพื่อให้พนักงาน สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้าง
บุคลากรรุ่นใหม่ ดังนั้น โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 จึงมีกรอบยุทธศาสตร์สําหรับแผนอัตรา
กําลังคนล่วงหน้า 10 ปีระหว่างปี 2558-2567 ในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนการ
บุคลากรที่จะเกษียณอายุเพื่อให้มีจํานวนบุคลากรที่มีคุณภาพและเพียงพอกับการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 อีกทั้งยังจัดให้มีการสัมมนาและฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่าง

7,267 7,255 7,259

7,160

7,241
7,306

7,386 7,405 7,405
7,197

7,272

7,310
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โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 โรงไฟฟ้า IPP1 เป้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1
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เป็นระบบ โดยเฉพาะด้านการเดนิเครื่องบํารุงรักษา และด้านบริหารจัดการอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ความชํานาญ และเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนํามาใช้ในการบริหารจัดการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการจัดทําเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของทุกตําแหน่งงาน ตลอดจนมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนและโอนย้าย
ผู้ปฎิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และทักษะในการทํางานของบุคลากรให้มีความหลากหลาย ทั้งนี้  
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 มีการดําเนินการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานอย่าง
เป็นระบบ สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยใช้ตัวชี้วัดความสําเร็จ ( KPI: Key 
Performance Index) ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง และมีการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถ (Competency) ที่ได้มีการกําหนดไว้ในแต่ละตําแหน่งงานมาเป็นตัวตั้งในการ
ประเมินพนักงาน  รวมทั้งมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักคือ 1.  
แผนอัตรากําลังคน 10 ปี 2. แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งจํานวนบุคลากรตามกลุ่มเป้าหมายต้องได้รับ
การพัฒนา โดยวัดความสามารถในการดําเนินการได้ตามแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายตาม
ทิศทางและยุทธศาสตร์ของสายงาน ได้ไม่น้อยกว่า 80%  และกําหนด Man-day การฝึกอบรม
เฉล่ียได้ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน กฟผ. คือ 7 man-day รวมทั้งมีการวัดผลลัพธ์การพัฒนาบุคลากร
ด้านการเรียนรู้ (Learning) โดยการใช้แบบทดสอบ (Post Test) และ 3. แผนสร้างความผูกพัน
บุคลากรโดยจะมีการวัดผลลัพธ์จากแบบประเมินความผูกพัน 

(4) การบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีการติดตามและประเมินในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้าน
ส่ิงแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านพลังงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โดยทีโ่รงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 นําระบบการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายในของ กฟผ. มาบังคับใช้ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ทํางานด้วยความปลอดภัย อยู่ร่วมกับสังคม ชุมชนและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างมีความสุข อีกทั้งโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ยังจัดให้มีการแต่งตั้ง
คณะทํางานเพื่อดูแลตรวจสอบคุณภาพและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในด้าน 
คุณภาพอากาศ ระดับเสียงในบรรยากาศ และคุณภาพน้ําทิ้ง ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจากการ
ดําเนินงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับการรับรองมาตรฐาน เกียรติบัตร และรางวัลต่างๆ ดังนี้ 
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ปี เกียรติบตัร องค์กรที่จัด 

2553 โครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม กระทรวงอตุสาหกรรม 

2554 

การอนุรักษ์และเฝ้าระวังลุ่มแม่น้าํ
เจ้าพระยาตอนล่าง "ระดับดีเด่น" 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ร่วมกับ สํานักงานส่ิงแวดล้อม ภาคที่ 6 
(นนทบุรี) 

EIA Monitoring Awards 2011 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

2555 

การรับรองระบบการจัดการ ส่ิงแวดล้อม 
ตามมาตรฐานเลขที่  มอก.14001-2548 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(สรอ.) 

การรับรองระบบการจัดการอาชวีอนามัย
และความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.
18001-2542 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(สรอ.) 

CSR-DIW Award ประจําปี 2555 กระทรวงอตุสาหกรรม 
อุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับที่ 3 กระทรวงอตุสาหกรรม 

2556 

องค์กรนาํร่องต้นแบบท่ีมีการจัดทํา
คาร์บอนฟุตพริ้นท ์ 

องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
(องคก์ารมหาชน) และ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Zero accident  ประกาศเกยีรตคิุณ
ระดับต้น โครงการรณรงค์ลดอุบตัิเหตุ
จากการทํางานให้เป็นศูนย์ ประจาํปี 
2556  

กระทรวงแรงงาน 

การรับรองระบบการจัดการอาชวีอนามัย
และความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.
18001-2554 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(สรอ.) 

CSR-DIW Continuous Award ประจําปี 
2556 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

2557 Zero accident  ประกาศเกยีรตคิุณ
ระดับต้น โครงการรณรงค์ลดอุบตัิเหตุ
จากการทํางานให้เป็นศูนย์ ประจาํปี 
2557  

กระทรวงแรงงาน 
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ปี เกียรติบตัร องค์กรที่จัด 

รางวัลสถานประกอบการดเีด่น
ระดับประเทศ 

กระทรวงแรงงาน 

2.10 นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

การจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกระทําได้เป็นครั้งคราวในรูปของเงินปันผลและเงิน
คืนเงินลงทุนจากการลดทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามที่กระทําได้ตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ 

2.10.1 นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 

กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งในกรณีท่ีกองทุน
รวมฯ มีกําไรสะสมเพียงพอ 

(1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
อนุญาตเป็นครั้งคราว) ภายใน 90 วันนับแต่วันส้ินรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล หรือวันส้ิน
รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่ทําให้ไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างการได้ โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน ก.ล.ต.  ทราบถึงเหตุจําเป็นดังกล่าว  ทั้งนี้ 
ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ 

“ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถึงกําไรสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่ทําการปรับปรุงด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) การหักกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealised Gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวมฯ 

(ข) การหักด้วยรายการเงินสํารองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน ตาม
แผนที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และหนังสือชี้ชวน 
หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า หรือตามที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีมติอนุมัติ 
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(ค) การหักด้วยรายการเงินสํารองที่กันไว้เพื่อการจ่ายชําระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของ
กองทุนรวมฯ ตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนในหัวข้อ 3 “นโยบาย
การกู้ยืมเงิน” หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ 
กองทุนรวมฯ ไม่มีนโยบายการกู้ยืมเงิน 

(ง) การหักด้วยรายการเงนิสํารองที่กนัไว้เพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แกผู้่ถือหนว่ยลงทนุชนิด
ที่ให้สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทน หรือการคืนเงินทุนในลําดับแรก ทั้งนี้ กองทุน
รวมฯ ไม่มีการแบ่งแยกประเภทหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายมีสิทธิได้รับ
หน่วยลงทุนเท่ากันทุกราย 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนท่ียัง
ไม่เกิดขึ้น (Unrealized Loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะกันสํารองตามรายการตามข้อ (ข) (ค) 
และ (ง) ข้างต้นได้ในจํานวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจํานวนเงินที่มีภาระตามข้อ (ข) และ (ค) 
ข้างต้น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด 

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
จากกําไรสะสมได ้

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็น
การจ่ายจากกําไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วตาม (1) และ/หรือ จากกําไรสะสมตาม (2) ข้างต้น 

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือกําหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุน
รวมฯ ในอนาคต บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ในกรณีดังกล่าว ถือว่าบริษัทจัดการดําเนินการ
โดยได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

2.10.2 เงื่อนไขของการจ่ายเงินปนัผล 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายเงินปัน
ผลพร้อมกันในงวดถัดไป ตามเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลที่ระบุไว้ 

2.10.3 วิธีการจ่ายเงนิปนัผล 

(1) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสกุลบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วัน
นับแต่ส้ินรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือรอบการจ่ายเงินปันผลที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลภายใน 90 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
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โดยในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และอัตราเงิน
ปันผลที่จะจ่ายด้วยวิธีการดังนี้ 

(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ 

(ข) ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ 

(ค) ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
ณ วันปิดสมุดทะเบียน และผู้ดูแลผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์ 

เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนเท่านั้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

(3) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม ผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที ่อยู ่ที ่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 

(4) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้อง
ตามที่กฎหมายกําหนด บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปของหน่วยลงทุนได้ 

2.10.4 ข้อจ ากัดสทิธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ภายใต้บังคับความในเรื่องข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดหรือผู้ลงทุนต่างด้าวใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนดในหัวข้อ 8.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทุน” บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนั้น หรือผู้
ลงทุนต่างด้าวนั้นเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกว่าอัตราส่วนที่กําหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น
ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนต่างด้าวซึ่งถือหน่วย
ลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่
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กําหนดนั้น ทั้งนี้ จะยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
รับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังมิได้ดําเนินการดังกล่าว บริษัท
จัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมฯ โดยไม่นํามา
รวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ จนกว่าจะมีการเลิกกองทุนรวมฯ 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ใน
หัวข้อ 8.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุน
ที่ถือไม่เกินกว่าอัตราที่กําหนดนั้นให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของแต่ละ
ราย  

โปรดพิจารณาข้อจํากัดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้รับเงินปันผลตามที่ได้กําหนดไว้ใน
หัวข้อ 8.8.2 “ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน” ในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนในจํานวนที่เกินกว่าอัตราที่
กําหนดไว้ 

สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณี
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ  ผ่อน
ผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว 

2.10.5 การคืนเงินลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิได้รับเงินจากการลดทุนเป็นการเพิ่มเติมจากเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมี
สิทธิได้รับตามอัตราส่วนการถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินเกินกว่าที่
กองทุนรวมฯ มีความจําเป็นต้องใช้และกองทุนรวมฯ ลดทุนจดทะเบียน 

ทั้งนี้ ในการลดทุนจดทะเบียนเพื่อคืนเงินลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับ
การลดทุนจดทะเบียนในหัวข้อ 7.3 “การลดเงินทุนจดทะเบียน”  
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3. นโยบายการกู้ยืมเงิน 

กองทุนรวมฯ ไม่มีนโยบายที่จะก่อหนี้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตาม หากกองทุนรวมฯ ประสงค์จะ
พิจารณาทําการก่อหนี้ในอนาคต บริษัทจัดการจะดําเนินการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด 
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4. ข้อมูลทางการเงินและการด าเนินงานและการแบ่งปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน 

4.1 ผลการด าเนินงานในอดีตส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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 

ต้นทุนขายไฟฟ้า 
 

(10,404,683,017) 
 

(10,407,119,988) 
 

(8,559,259,700) 

          ก าไรขั้นตน้ 
 

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 
       

          ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 
 

(306,211,512) 
 

(333,818,633) 
 

(284,723,711) 

ค่าใช้จา่ยอื่น 
 

(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 

ต้นทุนทางการเงิน 
 

(254,692,212) 
 

(279,325,342) 
 

(284,562,753) 

          ก าไรสุทธ ิ
 

1,336,952,212 
 

2,080,333,414 
 

1,713,160,917 

ในปี พ.ศ. 2556 รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่เข้าระบบส่งลดลงร้อยละ 
6.06 จากปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากรายได้จริงจากการผลิตของโรงไฟฟ้าทั้งหมดของ กฟผ. ลดลง ส่งผลให้การปันส่วน
รายได้ให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ลดลง ในส่วนต้นทุนขายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 นั้น มี
ระดับท่ีค่อนข้างคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2555 เนื่องจาก โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีอัตราผลิตไฟฟ้า
คงที่และไม่ได้มีการหยุดเพื่อซ่อมบํารุงรักษาตามแผนซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ครั้งใหญ่
เช่นเดียวกับในปี พ.ศ. 2555 ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 8.27 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555 กฟผ. 
มีค่าใช้จ่ายตามโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดและโครงการออกจากงานด้วยความยินดีทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้ จากข้อมูล
ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การลดลงของกําไรขั้นต้นและกําไรสุทธิในปี พ.ศ. 2556 ในอัตราร้อยละ 29.44 และร้อยละ 
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35.73 ตามลําดับ เกิดจากการลดลงของรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ชึ่งส่งผลให้การปันส่วนรายได้แก่
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ลดลงด้วย 

4.2 ประมาณการงบก าไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานของกองทุน
รวมฯ ส าหรับปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
    

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
 

 
  

หนว่ย: ล้านบาท 
 

รายได้  
 

 
    

รายได้ผลประโยชน์จากการประกอบ 
 

 
    

กิจการผลิตไฟฟ้า 

    
                 1,194  

        ค่าใช้จ่าย 

      ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าใช้จ่าย 
        ในการบริหารกองทุนรวมฯ 
    

                     (43) 
 ค่าใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 

 
 (67)  

 
       ก าไรสุทธ ิ     

                 1,084  
 

       ประมาณการจ านวนสว่นแบ่งส าหรับผู้ถือหน่วยลงทนุ 

    กําไรสุทธิท่ีสามารถนํามาปันส่วนแบ่งกําไร 

       (อัตราการปันส่วนกําไร ร้อยละ 98.50) 

  
                 1,068  

 สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน 
    (อัตราการแบ่งปัน ร้อยละ 98.50) 

   
 

                     677  
 

       รวม 

   
 

                 1,745  
 

       จํานวนหน่วยลงทุน  (หน่วย) 

    
 2,142,808,821  

        เงินที่จ่ายคนืแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน : 

   
 

บาท 
 

       กําไรสุทธิท่ีสามารถนํามาปันส่วนแบ่งต่อหน่วยลงทุน 
  (บาทต่อหนว่ยลงทุน) 

    
                    0.50  

 สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
106 

 
    

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
 

 
  

หนว่ย: ล้านบาท 
 

 (บาทต่อหนว่ยลงทุน) 

   
 

                    0.31  
 

       รวมเงินจ่ายคนืต่อหนว่ยลงทนุ 

   
 

                    0.81  
 

4.2.1 การประเมินค่ายุติธรรม 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดให้มีผู้ประเมินค่าอิสระที่ได้รับอนุญาตจาก ส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อทําการ
ทบทวนมูลค่าของกองทุนรวมฯ ตามระยะเวลาอันสมควรและดําเนินให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
บริษัทจัดการคาดการณ์ว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลงที่มีสาระสําคัญในมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ดังนั้น ผลกําไรหรือขาดทุนที่
ยังไม่เกิดขึ้นในภายหลังที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของกองทุนรวมฯ จะไม่มีผลกระทบต่อประมาณ
การงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐาน เนื่องจากกําไรที่
สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกําไรคิดจากส่วนที่ไม่รวมกําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าของ
กองทุนรวมฯ 

4.2.2 การจ่ายเงินปันผลและการลดทุน 

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผล ซึ่งมาจากการปันส่วนแบ่งกําไรของกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
เมื่อกองทุนรวมฯ มีกําไรสุทธิหรือกําไรสะสม โดยกองทุนรวมฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
น้อยกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วประจําปี ทั้งนี้ กําไรสุทธิดังกล่าวเป็นกําไรสุทธิที่ไม่
รวมรายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินค่าราคากองทุนรวมฯ ประจํารอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น และในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกําไรสะสมในงวดบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจะจ่ายเงิน
ปันผลจากกําไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นต้องไม่ทําให้กองทุนรวมฯ เกิดยอด
ขาดทุนสะสม 

บริษัทจัดการจะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลดทุนจดทะเบียนของกองทุน
รวมฯ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทจัดการประมาณการว่าจะจ่ายเงินปันผลจากกระแส
เงินสดรับจากรายได้ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าในอัตราร้อยละ 98.50 ของรายได้
ทั้งหมดที่จะได้รับจาก กฟผ. ในปีประมาณการ พ.ศ. 2558 เป็นจํานวนเงิน 1,745 ล้านบาท ซึ่งถือเป็น
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รายได้ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่รับรู้ในงบประมาณการกําไรขาดทุนจํานวน 1,068 
ล้านบาท และถือเป็นสภาพคล่องส่วนเกินจํานวน 677 ล้านบาท 

4.2.3 จ านวนหน่วยลงทุน 

จํานวนหน่วยลงทุนภายหลังการนําเสนอขายหน่วยลงทุนคิดจากมูลค่าจ่ายซื้อในอัตราร้อยละ 100 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และที่ราคาเสนอขายต่อหน่วยที่ราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน
จริงจึงอาจมีความแตกต่างจากจํานวนหน่วยลงทุนตามสมมติฐาน 

4.2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี 

ประมาณการข้างต้นอยู่บนสมมติฐานที่ว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย ณ วันที่ในรายงานของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับ ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
สมมติฐานข้างต้นอย่างมีสาระสําคัญ 

4.2.5 สมมติฐานอื่นๆ 

ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานสําหรับปี
ประมาณการ พ.ศ. 2558 จัดทําขึ้นโดยมีข้อสมมติฐานอื่นเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

 ไม่มีการเปล่ียนแปลงในการลงทุนของกองทุนรวมฯ ในระหว่างปีประมาณการ พ.ศ. 2558 

 ไม่มีการระดมทุนเพิ่มเติมในปีประมาณการ พ.ศ. 2558 

 ไม่มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายด้านภาษีและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีสาระสําคัญ 

 สัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ มีผลบังคับใช้ได้และสามารถปฏิบัติได้ตามที่ระบุใน

สัญญา 

4.2.6 การวิเคราะห์ความผันผวน 

ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานได้จัดทําขึ้น
ตามสมมติฐานท่ีเป็นสาระสําคัญดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วน
แบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐาน มีความเส่ียงจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทําให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ดี

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
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Insurance) ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีผลใน 60 วันหลังจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

หยุดเครื่อง ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ต้องแบกรับค่าเสียหายที่

เกิดขึ้นในช่วง 60 วันแรก 

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่สามารถเดินเครื่องตามชั่วโมงการผลิตในข้อตกลงและ

เงื่อนไขการซื้อไฟฟ้าได้ หรือ หยุดเครื่องโดยไม่แจ้งต่อศูนย์ควบคุมระบบกําลังไฟฟ้าแห่งชาติ ซึ่ง

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะถูกปรับแต่ค่าปรับจะไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าความพร้อม

จ่ายเต็มจํานวน (Full Availability Payment) 

ผู้ลงทุนควรระมัดระวังว่าเหตุการณ์ในอนาคตไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างชัดเจน และตัวเลขที่ประมาณ
การไว้ในประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐาน
อาจแตกต่างจากที่จะเกิดขึ้นจริ 

4.2.7 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใช้ในการจัดทําประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับ ผู้
ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานแสดงไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) เกณฑ์ในการจัดทําประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับ ผู้ถือหน่วย

ลงทุนตามสมมติฐาน 

ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐาน
ประกอบด้วยข้อมูลของประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามสมมตฐิาน สมมติฐานท่ีเกี่ยวข้อง และหมายเหตุประกอบประมาณการงบกําไรขาดทุน
และการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานแต่มิได้รวมถึงงบการเงินเต็ม
รูปแบบ และหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเกีย่วข้อง ดังนั้น ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการ
แบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานจึงมิได้แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ
ไทย นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทําประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่ง
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานเป็นนโยบายการบัญชีเดียวกับนโยบายบัญชีของ
กองทุนรวมฯ 

 (2) การรับรู้รายได้ 
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รายได้ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าในประมาณการงบกําไรขาดทุนและการ
แบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

(3) ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

(4) ภาษีเงินได้ 

กองทุนรวมฯ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามสมมติฐาน 

4.3 การปรับปรุงประมาณการการด้อยค่าของมูลค่าเงนิลงทุนเปน็วิธเีส้นตรง (Straight Line Basis) และการปัน

ส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ (หลกัความระมัดระวัง) 

ภายใต้การประมาณการด้อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีเส้นตรง (Straight Line) ที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนที่
มูลค่า20,855 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้เป็นเส้นตรงประมาณปีละ 1,001.25 – 1,042.75 ล้านบาท บวกกับ
รายได้ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยสําหรับการประมาณการรายได้ 12 เดือนในอนาคต ซึ่งมีการ
ประมาณการว่าจะจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิหลังปรับปรุงแล้วบนรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่ได้รับจาก กฟผ. และ
การลดเงินทุนจดทะเบียนจากการด้อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 98.50 เป็นจํานวนเงินประมาณ 1 ,745 
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประมาณการรายได้ของกองทนุรวมฯ และการแบ่งปนัสว่นแบ่งส าหรับผู้ถือหนว่ย 

 

ประมาณการรายได้ 12 เดือนใน
อนาคตของกองทุนรวมฯ 

 

หนว่ย: ล้านบาท 

รวมเงินทั้งหมดที่กองทนุรวมฯ ได้รับจาก กฟผ. 1,882 

การด้อยค่าของมูลคา่เงินลงทุนโดยวิธเีส้นตรง (1,043)  
รายได้ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 839  
รายได้ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 839  
ค่าใช้จ่าย 

 
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนรวมฯ (43)  
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ประมาณการรายได้ 12 เดือนใน
อนาคตของกองทุนรวมฯ 

 

หนว่ย: ล้านบาท 

ค่าใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน (67)  

ก าไรสุทธ ิ 729  
ประมาณการจ านวนสว่นแบ่งส าหรับผู้ถือหน่วยลงทนุ   
กําไรสุทธิท่ีสามารถนํามาปันส่วนแบ่งกําไร   
   (อัตราการปันส่วนกําไร ร้อยละ 98.50) 718  

การลดเงินทุนจดทะเบียนจากการด้อยค่าของมูลค่าเงินลงทุน 
 

 
   (อัตราการแบ่งปัน ร้อยละ 98.50) 1,027  
รวม 1,745  
   

หมายเหตุ: การประมาณการรายได้ของกองทุนรวมฯ และการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นการแสดงข้อมูลเพื่อให้นัก
ลงทุนสามารถทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการแสดงผลการดําเนินงานเป็นการทั่วไปในรูปแบบการคํานวณการด้อยค่าของมูลค่าเงิน
ลงทุนตามวิธีเส้นตรงเท่านั้น ซึ่งไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอาจแตกต่างจากวิธีปฏิบัตจิริง 

ตัวอย่างการคํานวณอัตราส่วนแบ่งปันส่วนของกองทุนรวมฯ บนประมาณการรายได้ 12 เดือนในอนาคตของ
กองทุนรวมฯ 

การประมาณการเงินคนืทุนเฉล่ียต่อปีอาจมีความแตกต่างโดยขึ้นอยู่กบัมูลค่าการเข้าลงทุนในวันที่กองทุนรวมฯ เข้า
ลงทุนสําเร็จ และผลการดําเนินงานจริงของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และการประมาณการเงินลงทุนของ
กองทุนรวมฯ ด้วยวิธีการแบบเส้นตรง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
แสดงผลการดําเนินงานเป็นการท่ัวไป ในรูปแบบการคํานวณการด้อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีเส้นตรง ซึ่งแสดง 

 ประมาณการรายได้ 12 เดือนใน
อนาคตของกองทุนรวมฯ 

อายุของกองทุนรวมฯ 20 
ประมาณอัตราส่วนแบ่งปันส่วนท่ีจ่ายแก่ผู้ถือหน่วย (ร้อยละ) 8.37 
คิดเป็นอัตราเงินคืนทุนเฉล่ียต่อปี (ร้อยละ) 4.93 
คิดเป็นอัตราส่วนแบ่งกําไรสุทธิต่อปี (ร้อยละ) 3.44 

ให้เห็นถึงเงินลงทุนที่ถูกทยอยคืนในแต่ละปีในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีการคืนเงินลงทุนเป็นเส้นตรง ซึ่งการประยุกต์ใช้
วิธีลดทุนแบบเส้นตรงอาจมีความแตกต่างจากแนวทางของมาตรฐานบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด และ
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กฎระเบียบ และ/หรือ ประกาศของส านักงาน กลต. หรือตลาดหลักทรัพย์ ที่ประกาศใช้ในปัจจุบันและอนาคตได้ 
โดยผู้ลงทุนควรพิจารณาสมมติฐาน รวมทั้งประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติที่แสดงไว้ในข้อ 4.2 
“ประมาณการงบก าไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ 
ส าหรับปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ 5228 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.5228” และพิจารณาข้อสมมติฐานดังกล่าว 
ตลอดจนข้อมูลทางการเงินอย่างถี่ถ้วน โดยใช้วิจารณญาณของตนเองอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานใน
อนาคตของกองทุนรวมฯ 

4.4 การวิเคราะหค์วามไวตอ่การเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 

ในการโฆษณาผลตอบแทนของกองทุนรวมฯ นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขที่แสดงถึง
ประมาณการผลตอบแทนในอนาคตของกองทนุรวมฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงินถูกกาํหนดให้จัดทํางบกําไรขาดทุน
และการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ สําหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งรวมถึงข้อมูลจํานวนเงินท่ีสามารถปันเป็นส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วย
ลงทุน และประมาณการจํานวนส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสมมติฐานของกองทุน
รวมฯ ที่ใช้ในการประมาณการผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และผลตอบแทนในอนาคต
ของกองทุนรวมฯ ตั้งอยู่บนรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งตัวแปรหลักที่ใช้คํานวณรายได้ดังกล่าวได้ถูกกําหนดไว้
อย่างชัดเจนตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและไม่คาดว่าจะมีความผันผวนอย่างมี
นัยสําคัญระหว่างการประมาณการ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินเชื่อว่าการวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง 
(Sensitivity Analysis) จะไม่มีผลกระทบต่อรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและผลตอบแทนในอนาคตของกองทุนรวม
ฯ อย่างมีนัยสําคัญ 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าไม่มีความจําเป็นที่จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการ

วิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และในหนังสือชี้ชวน

เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ตามประกาศ สธ. 16/2556  

5. การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 

การทําธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมฯ โดยบริษัทจัดการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องกระทําตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ดังต่อไปนี ้

5.1 การท าธุกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

5.1.1 บุคคลที่เกี่ยวข้อง 



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
112 

ในหัวข้อนี้ คําว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” ให้มีความหมายตามที่กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 และ
ประกาศ สน. 29/2549 ซึ่งรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดการ 

(ข) บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทั
จัดการซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ 

(ค) บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ข) เกินร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดหรือจํานวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าวซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ เว้นแต่บุคคลตาม (ข) เป็น
บริษัทท่ีจัดตั้งในต่างประเทศ 

(ง) นิติบุคคลที่บริษัทจัดการถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 10  ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือจํานวนหุ้นส่วน 

(จ) นิติบุคคลที่มีบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด หรือจํานวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการเกินร้อยละ 50 
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการด้วย 

(ฉ) ผู้บริหารของบริษัทจัดการ 

(ช) ผู้จัดการกองทุนรวมฯ 

(ซ) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ฉ) หรือ (ช) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือจํานวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น 

(ฌ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวมฯ 

(ญ) บุคคลที่เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจัดการ 

(ฎ) ที่ปรึกษาที่ให้คําปรึกษา หรือคําแนะนําเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน หรือการบริหาร
จัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน 

(ฏ) กองทุนอื่น (กองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล) ท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

(ฐ) ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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(ฑ) ผู้บริหารทรัพย์สิน 

(ฒ) บุคคลที่ถือหุ้นของบุคคลตาม (ญ) (ฎ) (ฐ) หรือ (ฑ) เกินร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบุคคลตาม (ญ) (ฎ) (ฐ) หรือ (ฑ) แล้วแต่กรณี ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ 

(ณ) บุคคลที่ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ฒ) เกินร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
แล้วทั้งหมด หรือจํานวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าวซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ เว้นแต่บุคคลตาม 
(ฒ) เป็นบริษัทที่จัดตั้งในต่างประเทศ 

(ด) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ญ) (ฎ) (ฐ) หรือ (ฑ) ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกิน
กว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือจํานวนหุ้นส่วน 

(ต) บุคคลที่มีอํานาจควบคุมบุคคลตาม (ก) ถึง (ด) หรือบุคคลตาม (ก) ถึง (ด) ที่มีอํานาจควบคุม
บุคคลอื่นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

(ถ)  บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของกองทุนรวมฯ โดยให้มีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์ที่ออกตามความในมาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับบทนิยามคํา
ว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม 

เพื่อประโยชน์ของข้อนี้ คําว่า “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานอื่นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

ทั้งนี้  ให้ “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต.  หรือ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศแก้ไข หรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
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5.1.2 ข้อก าหนดทั่วไป 

เงื่อนไขและข้อกําหนดทั่วไปในการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ส านักงาน ก.ล.ต.  และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศกําหนดมีดังต่อไปนี้ 

(1) ในการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการ
จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระทําที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม 

(2) ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวต้องเป็นธุรกรรมที่
ใช้ราคาที่เป็นธรรม 

(3) บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการทําธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทําธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน 

(4) การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานจากกองทุนรวมฯ ต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

5.1.3 การด าเนินการที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีดังต่อไปนี้ นอกจากจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกําหนด
ข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(1) การเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเตมิ หรือการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทนุรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีกับ
ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล และ
กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการน้ัน (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย) ซึ่งได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

(2) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอันเป็นสัญญาที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการหรือการจัดหาประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของสัญญาไม่น้อยกว่า 
20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มี
การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 
หรือ 
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(3) การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯ เป็นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัด
ความวรรค (จ) ของคําว่า “ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน” ทําธุรกรรมตามข้อ (1) หรือข้อ (2) 
ข้างต้น กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

5.1.4 นโยบายเกี่ยวกับการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อมีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ กับส านักงาน ก.ล.ต. การลงทุนของกองทุนรวมฯ จะ
ประกอบด้วยการโอนสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตของกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ กฟผ. ต่อไป  

เมื่อการจองซื้อหน่วยลงทุน และการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ กับส านักงาน ก.ล.ต. เสร็จส้ิน 
กฟผ. จะเข้ามาเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดในการเสนอขายคร้ังแรก และจะมีผลทําให้ กฟผ. เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมฯ 

การทําธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกองทุนรวมฯ และ กฟผ. หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องของ กฟผ. หรือระหว่างกองทุนรวมฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น จะต้องกระทําภายใต้เงื่อนไขที่
เป็นธรรมและเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามประกาศ ทน. 1/2554 และประกาศ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศ
กําหนดบุคคลที่มีลักษณะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในอนาคต การเข้าทําธุรกรรมระหว่างกองทุน
รวมฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเข้าทําธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ จะทําการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อตลาด
หลักทรัพย ์รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ 
และในรายงานประจําปีของกองทุนรวมฯ ด้วย 

5.2 ข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน 

บริษัทจัดการจะต้องจัดเตรียม และเปิดเผยการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ รวมทั้งงบการเงิน 
(ทั้งรายไตรมาสและรายปี) รายงานประจําปี เหตุการณ์สําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน 
หรือผลประกอบการของกองทุนรวมฯ และเหตุการณ์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) กําหนด  
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5.2.1 การเปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

เหตุการณ์สําคัญที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล เช่น 

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ที่อยู่ระหว่างการเสนอขาย
คร้ังแรกซึ่งเป็นผลให้ต้องยุติการเสนอขายคร้ังแรก ให้บริษัทจัดการรายงานให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันท่ียุติการขายหน่วยลงทุนนั้น 
กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 14.1 เรื่อง “การยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมฯ โดย
สมัครใจ” 

(2) ใหบ้ริษัทจัดการรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู ้
หรือควรรู้ถึงกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่
กําหนดไว้ในหัวข้อ 8.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน”  

(3) เมื่อส้ินสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน  หากปรากฏกรณีอันทําให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุน 

รวมฯ ของส านักงาน ก.ล.ต. ส้ินสุดลงและไม่สามารถจัดตั้งกองทุนรวมฯ ได้ บริษัทจัดการ
จะต้องแจ้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. ให้ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุน 

(4) เมื่อเกิดกรณีที่อาจทําให้ต้องเลิกกองทุนรวมฯ ให้บริษัทจัดการรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
และผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ชักช้า และในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ใหบ้ริษัทจัดการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย 

(5) ให้บริษัทจัดการรายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ใน
กรณีที่กองทุนรวมฯ มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)  โดยไม่
ชักช้า เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวมฯ ทีก่องทุนรวมฯ ลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยสําคัญ 

กรุณาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของบริษัทจัดการในการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ 10.1.2 “หน้าที่
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” 
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5.2.2 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดส าหรับหลักทรัพย์จดทะเบียน 

เมื่อหน่วยลงทุนได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะต้อง
รายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ณ ปัจจุบัน เรื่องที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล เช่น 

(1) วันกําหนดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และวาระการประชุม หรือในกรณีขอความเห็นชอบจาก 
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้แจ้งกําหนดวันสุดท้ายของ
การรับหนังสือแจ้งมติด้วย 

(2) มติกําหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน หรือวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(3) กองทุนรวมฯ จ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล 

(4) มติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จัดสรรหน่วยลงทุน หรือลดเงินทุนจดทะเบียน 

(5) การออกหน่วยลงทุนชนิดใหม่ (Tranche) 

(6) การดําเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ใน
สาระสําคัญ 

(7) การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ อย่างมีนัยสําคัญ 

(8) การเปล่ียนแปลงที่สําคัญในโครงการจ่ายลงทุน 

(9) การเกิดเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการต้อง
รายงานเรื่องดังกล่าวพร้อมเหตุผล 

(10) การเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปล่ียนแปลงของราคาของหน่วยลงทุน 

(11) การประกาศเลิกกองทุนรวมฯ 

(12) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
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(13) กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสัญญาทางการค้าที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ 

(14) การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(15) มีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(16) การผิดนัดชําระหนี้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินของกองทุนรวมฯ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของกองทุน
รวมฯ ที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเหตุดังกล่าว 

(17) กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สําคัญ การพัฒนาที่สําคัญ
เกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี  ผลิตภัณฑ์  และตลาด หรือการค้นพบที่ สําคัญเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(18) กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมีข้อพิพาทที่สําคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมฯ เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้กองทุนรวมฯ 
เป็นต้น 

(19) กองทุนรวมฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายที่สําคัญ 

(20) กองทุนรวมฯ มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

(21) กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเลิกกิจการและมีการชําระบัญชี 

(22) การประเมินราคาทรัพย์ สินที่ สําคัญของกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ เกี่ ยวข้องโดย 
ผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทั่วไป  

(23) กรณีใดๆ ท่ีมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจลงทุน 
หรือต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหน่วยลงทุน 

(24) การเปล่ียนแปลงผู้จัดการกองทุนรวมฯ ผู้สอบบัญชี หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(25) การเปล่ียนแปลงของนายทะเบียน หรือสํานักงานใหญ่ของนายทะเบียน 
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(26) มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของหน่วยลงทุน งบการเงิน และงบการเงินรวม
ของกองทุนรวมฯ  รายงานประจําปีของกองทุนรวมฯ  ซึ่งได้มีการจัดเตรียมตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 5.2.3 “งบการเงิน” หรือ 5.2.4 “รายงาน
ประจ าปี” หรือ 5.2.6 “การรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ” ตามแต่กรณี 

(27) รายงานสรุปผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ ตามแบบทีต่ลาดหลักทรัพย์ กําหนด 

(28) ข้อมูลอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ กําหนด 

5.2.3 งบการเงิน 

บริษัทจัดการต้องยื่นงบการเงินดังต่อไปนี้ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่กองทุน
รวมฯ มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) 

(1) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ท้ังนี้ ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่
ละไตรมาส และ  

(2) งบการเงินประจํางวดการบัญชทีี่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ท้ังนี้ ภายใน 3 
เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้นําส่งงบการเงินประจํางวดการบัญชีของกองทุนรวมฯ ตามข้อ (2) ให้แก่
ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ  ให้ถือว่าบริษัท
จัดการได้ส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ 4 ตามข้อ (1) ต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว 

งบการเงินจะต้องจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดสําหรับการทําธุรกรรมในแต่ละ
ลักษณะ ทั้งนี้ ในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีให้ทางเลือกในการบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมหรือ
วิธีการต้นทุน บริษัทจัดการต้องบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมเท่านั้น 

5.2.4 รายงานประจ าปี 

ให้บริษัทจัดการจัดทําและส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวมฯ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน 
ก.ล.ต. และในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้
จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ด้วย ภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ 



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
120 

หากระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ มีการลดเงินทุนจดทะเบียน บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
ข้อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนรวมฯ ไว้ในรายงานประจําปีของกองทุนรวมฯ 
ที่จะจัดส่งใหส้ านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ 

5.2.5 การรายงานความคืบหน้าโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ 

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ บริษัท
จัดการจะจัดทํารายงานความคืบหน้าของโครงการ ทุกๆ 6 เดือนนับแต่มีการลงทุนในทรัพย์สินนั้น และส่ง
รายงานดังกล่าวให้ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับนับแต่วันสุดท้ายของกําหนดเวลา 6 เดือน หรือ
ภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่กําหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ 

5.2.6 การรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็นราย
ไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วันส้ินไตรมาส กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 6.2.1 “การ
ค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน” 

5.2.7 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทจัดการจะดําเนินการต่างๆ ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที่กําหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทําการแก้ไข เพิ่มเติม ประกาศ
กําหนด ออกคําส่ัง หรืออนุญาตเป็นประการอื่น ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะปฏิบัติไปตามการแก้ไข 
เพิ่มเติม การประกาศกําหนด คําส่ัง หรือคําอนุญาตนั้น โดยถือว่าได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

5.3 ค ารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์และความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์และบริษัทจัดการเกี่ยวกับธุรกรรม
การได้มาซึ่งสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

ภายหลังจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ กฟผ. จะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ ดังนั้น กฟผ. และนิติบุคคลอื่นที่กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้มี
อํานาจควบคุมจึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมฯ และการท่ีกองทุนรวมฯ เข้าทําธุรกรรมดังต่อไปนี้ จะ
ถือเป็นการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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การเข้าท าธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย 

ภายหลังจากหรือในวันเดียวกันกับวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้กองทุนรวมฯ เข้า
ทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายกับ กฟผ. เพื่อเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  

ค ารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้แลผลประโยชน์ให้คํารับรองว่าธุรกรรมที่กองทุนรวมฯ จะเข้าทําสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ

พร้อมจ่ายกับ กฟผ. จึงเป็นธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากแต่มีเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับ

ที่วิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล

ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของธุรกรรมและผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีความเห็นว่า กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

ในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยมีความสมเหตุสมผลเนื่องด้วยเหตุผล ดังนี้ 
 
1. จากรายงานการศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่ามีการศึกษาแนวทางการระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ 
โดยใช้ทรัพย์สินของ กฟผ. 3 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนกลางต่างๆ ซึ่งผล
การศึกษาได้นําเสนอว่า โรงไฟฟ้า เป็นทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมที่จะใช้ในการระดมทุน 
เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายถึงความสัมพันธ์ในการสร้างรายได้ อีกทั้งการผลิตไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงสามารถวัดจํานวนหน่วยที่ผลิตได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ รายงานการศึกษาแนว
ทางการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า 
เนื่องจาก  รายได้ค่าความพร้อมจ่าย เป็นรายได้ค่าตอบแทนตามความพร้อมของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ในการจ่ายไฟฟ้า โดยไม่ขึ้นกับการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ จึงทําให้กองทุนรวมฯ มีความเส่ียง
ต่ํา และมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะแน่นอน ดังนั้น จึงสรุปผลการศึกษาว่ากองทุนรวมฯ ควรมุ่งเน้นไปที่
ทรัพย์สินประเภทโรงไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมฯ 
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2. เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า โดยใช้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของ กฟผ. เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กัน
แพร่หลายทั่วโลกเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าชนิดอื่น โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 
1 เป็นโรงไฟฟ้าที่ดําเนินงานอยู่ในปัจจุบัน และเป็นโครงการที่แล้วเสร็จ จึงมีความแน่นอนในการก่อให้เกิด
รายได้แก่กองทุนรวมฯ และ กฟผ.มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการดําเนินงานตลอดจนการบํารุงรักษา 
ดังนั้น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1) จึงเป็นประเภทของโรงไฟฟ้าที่
เหมาะสมในการนํารายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตมาระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ 

3. เมื่อพิจารณาจากลักษณะของโครงสร้างรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะส่งมอบให้กองทุนรวมฯ แล้วจะเห็น
ได้ว่า ลักษณะอุตสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันของตลาดในอนาคตไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งกองทุนรวมฯ จะได้รับในอนาคต ทั้งนี้ เนื่องจากรายได้หลัก
ของกองทุนรวมฯ ขึ้นอยู่กับจํานวนชั่วโมงความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา ประสิทธิภาพในการเดินเครื่อง และการบํารุงรักษา เป็นหลัก จึงทํา
ให้กองทุนรวมฯ มีโอกาสในการรับรายได้ที่มั่นคง 

4. ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับเงินอย่างน้อยเท่ากับ
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ (ซึ่งคํานวณจากประมาณการรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่กองทุนรวมฯ 
จะได้รับนับจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จจนถึงวันส้ินสุดของสัญญา) และในกรณีที่การเลิก
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของ กฟผ. ภายใต้
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิได้รับค่าปรับกรณีผิด

สัญญา นอกเหนือจากมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ 

5.  กฟผ. จะได้ดําเนินการจัดหากรมธรรม์ประกันวินาศภัย โดยเป็นทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ 
สําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  เพื่อคุ้มครองความเสียหายดังนี้  

-  ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเส่ียงภัยทกุชนิดและความเสียหายของเครื่องจักร (Industrial 
All risk and Machinery Breakdown Insurance) 

-  ประกันภัยธุรกิจหยดุชะงัก (Business Interruption Insurance)     
-  ประกันภัยความรับผิดต่อบคุคลภายนอก (Public Liability  Insurance) 
-  ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance)  

ในกรณีของประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเส่ียงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่องจักร (Industrial 
All risk and Machinery Breakdown Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) นั้น กฟผ. ตกลงที่จะดําเนินการจัดหาประกันภัย 2 ประเภทดังกล่าวไว้แล้วก่อนการจัดตั้ง
กองทุนรวมฯ โดยได้พิจารณาตามความเหมาะสมในความเส่ียงของการประกอบธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม
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ประเภทเดียวกัน โดยกฟผ. จะเปน็ผู้ชําระเบี้ยประกัน และจะหักค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวออกจากรายได้
ค่าความพร้อมจ่ายที่จะส่งมอบให้แก่กองทุนรวมฯ ในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ ในการจัดหาประกันภัยนั้น 
กฟผ. ตกลงที่จะให้กองทุนรวมฯ เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณาขอบเขต เงื่อนไขและวงเงินประกันภัยด้วย  

ในกรณีของประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability  Insurance) และประกันภัยความ
รุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) นั้น กฟผ. ได้ดําเนินการจัดหาไว้แล้วก่อนการจัดตั้ง
กองทุนรวมฯ โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยค่าเบี้ยประกันในปี 2558 
จะไม่ถูกหักออกจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะส่งมอบให้แก่กองทุนรวมฯ ดังนั้น กองทุนรวมฯ จึง
ไม่ได้รับผลกระทบจากค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนน้ีในปี 2558 

สําหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 4 ประเภทข้างต้นในครั้งต่อๆ ไป ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุน

ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่จะดําเนินการจัดหาประกันภัยตามประเภทซึ่งธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันพึงมีตามที่กองทุนรวมฯ ร้องขอ โดยกฟผ. จะเป็นผู้ชําระเบี้ยประกันทั้ง 4 
ประเภทข้างต้นในครั้งต่อๆ ไปและจะหักค่าเบี้ยประกันดังกล่าวออกจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะส่ง
มอบใหก้องทุนรวมฯ ในแต่ละไตรมาส โดยในการจัดหาประกันภัยนั้น กฟผ. ตกลงที่จะให้กองทุนรวมฯ 
เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณากําหนดขอบเขต เงื่อนไขและวงเงินประกันภัยด้วย 

อนึ่ง กฟผ. จะเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 4 ประเภทข้างต้น เนื่องจาก กฟผ. ยัง
เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่ 1  อยู ่ อย่างไรก็ดี หากเกิดเหตุซึ ่งเป็นเหตุที่สามารถ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงักได้นั ้น  กฟผ. มีหน้าที่นําเงินที่ได้รับจากการ
ประกันภัยดังกล่าว ส่งมอบให้แก่กองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ ดังนั้น การที่กองทุนรวมฯ สามารถกําหนดขอบเขต เงื่อนไข และวงเงินประกันภัย ตลอดจนมี
โอกาสได้รับการชดเชยจาก กฟผ. ตามกรมธรรม์ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงักดังที่กล่าวข้างต้นจึง
ช่วยลดความเสี่ยงแก่กองทุนรวมฯ  ได้เมื ่อเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงักนั้น 

ผลกระทบที่กองทุนรวมฯ อาจได้รับจากการเข้าท าธุรกรรม 

1.  เนื่องจากการเข้าลงทุนนี้เป็นการลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งเป็นรายได้ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น 
และไม่สามารถกําหนดจํานวนรายได้ดังกล่าวให้เป็นที่แน่นอนได้ ณ เวลาที่มีการเข้าทําสัญญาการเข้า

ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ฉะนั้น การใช้สิทธิของกองทุนรวมฯ ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุน

ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย จึงอาจถูกโต้แย้งได้ว่ากองทุนรวมฯ ในฐานะผู้เข้าลงทุนไม่มีสิทธิได้รับ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายจนกว่ารายได้ดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริง ดังนั้น ในกรณีที่มีการโต้แย้งสิทธิของ
กองทุนรวมฯ ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายก่อนที่จะมีรายได้เกิดขึ้นจริงและส่งมอบให้
กองทุนรวมฯ สิทธิของกองทุนรวมฯ  ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอันที่จะ



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
124 

เรียกร้องเอาจาก กฟผ. นั้น จึงเป็นเพียงสิทธิตามสัญญา (บุคคลสิทธิ) และจะไม่ดีไปกว่าสิทธิเจ้าหนี้ไม่มี
ประกันรายอื่นของ กฟผ. หรือผู้มีบุริมสิทธิและสิทธิยึดหน่วงตามกฎหมาย (ถ้ามี) ดังนั้น ในกรณีที่ กฟผ. มี
ทรัพย์สินไม่เพียงพอท่ีจะชําระหนี้ให้กับเจ้าหน้ีทุกราย กองทุนรวมฯ อาจไม่ได้รับชําระหนี้รายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายจาก กฟผ. เต็มจํานวน  

2.  สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  กฟผ. ได้ทําความตกลงกับกองทุนรวมฯ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดหาเงินให้กับ กฟผ. ในรูปแบบท่ีกองทุนรวมฯ เป็นเพียงผู้จัดหาเงินให้ กฟผ. และใน
การจัดหาเงินนั้น กองทุนรวมฯ ไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุดที่ 1  แต่มีเพียงสิทธิใน
การได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุด
ที่ 1 เท่านั้น  

3. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ยังเป็นสินทรัพย์ของ กฟผ. และ กฟผ. ไม่มีการรับประกันจํานวน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายทีก่องทุนรวมฯ จะได้รับแต่อย่างใด กองทุนรวมฯ ต้องรับความเส่ียงเกี่ยวกับ

จํานวนเงินรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเอง ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด

ที่ 1 ที่ กฟผ. ดูแลและเป็นเจ้าของ  
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6. มูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน 

6.1 ข้อก าหนดทางกฎหมาย 

การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการจัดทํารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน (“รายงานประเมิน
ค่า”) 

(2) การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานต้องผ่านการประเมินค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินค่าอย่าง
น้อย 1 ราย ในกรณีท่ีทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานทีก่องทนุรวมฯ จะเข้าลงทุนมีมูลค่าตัง้แต ่50 ล้านบาท
ขึ้นไป 

(3) กรณีมีการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 5.1.1 

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) ต้องผ่านการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอย่างน้อย 2 ราย 

(4) กรณีทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานเป็นหุ้นหรือตราสารแห่งหนี้ (ตามข้อ (จ) ของนิยามคําว่า “ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐาน”) ผู้ประเมินค่าต้องเป็นที่ปรึกษาทางการเงินท่ีเป็นอิสระ ซึ่งจะต้องทําการประเมินค่าหุ้น
หรือตราสารแห่งหนี้ดังกล่าว เพิ่มเติมไปจากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน และการดําเนินงานทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐาน 

(5) ผู้ประเมินค่าต้อง เป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์  หรือความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมิน 
ค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน  

(6) ผู้ประเมินค่าต้องพิจารณาผลประโยชน์ หรือการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินอย่างเต็มรูปแบบ โดยพิจารณา
ถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะเป็นฉบับร่างที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์ หรือฉบับลงนาม
ที่ได้เปิดเผยไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ) 

(7) การประเมินค่าทรัพย์สินต้องดําเนินการล่วงหน้าก่อนการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานเป็นเวลา
ไม่เกิน 1 ปี 

(8) การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน จะกระทําโดยผู้ประเมินค่ารายเดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง
มิได้ 
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(9) การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ จะกระทําทุก 3 ปีนับแต่วันที่มีการ
ประเมินค่าทรัพย์สินครั้งล่าสุด หรือเมื่อปรากฏแก่บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือผู้สอบ
บัญชีของกองทุนรวมฯ เห็นว่ามีเหตุการณ์ หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนัยสําคัญ 

6.2 การค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน 

6.2.1 การค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 

ในการคํานวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลัก บริษัทจัดการจะคํานวณโดยใช้ราคาที่ได้จากการ
ประเมินครั้งล่าสุด ซึ่งปรับปรุงด้วยการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) และ
การตัดจําหน่ายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นภายหลังการประเมินครั้งล่าสุด ทั้งนี้ ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีแรกหลักจากจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในส่วนของ
สิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย บริษัทจัดการจะใช้ราคาทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ 
เข้าลงทุน (กล่าวคือ ราคาซื้อขายของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว) เว้นแต่จะมีการประเมินค่า
ใหม่ในระยะเวลาดังกล่าวไม่วา่ด้วยสาเหตุใด ส่วนในกรณีการลงทุนในทรัพย์สินรอง บริษัทจัดการจะใช้
ราคาอื่นที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (Association of Investment Management 
Companies - AIMC) 

การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าของหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัด
เศษทศนิยมตามหลักสากล 

(2) คํานวณมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล และประกาศมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง 
โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคํานวณตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้น ให้บริษัทจัดการนํา
ผลประโยชน์น้ันรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ 

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
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กฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

ทั้งนี้ การคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
ประกาศ เป็นการคํานวณโดยใช้รายงานการประเมินค่า หรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุด
เป็นฐานในการกําหนดมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทุนรวมฯ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที่จะซื้อขาย
ได้จริงของทรัพย์สินหลักดังกล่าว 

6.2.2 การเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคํานวณ และเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 
เป็นรายไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วันส้ินไตรมาส ทั้งนี้ มูลค่าที่คํานวณได้ดังกล่าวต้องมี ผู้ดูแล
ผลประโยชน์เป็นผู้รับรองว่าการคํานวณดังกล่าวได้กระทําตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลข้างต้นในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยต้องมีการ
เปิดเผยชื่อ ประเภท และที่ตั้งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ 

6.2.3 รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวมฯ 

วันท่ีส้ินสุดรอบปีบัญชี คือ วันท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี 

รอบปีบัญชีครั้งแรกได้แก่ระยะเวลานับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ และส้ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 
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7. การออกหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

7.1 การออกหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ จะอยู่ในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจร้องขอให้นาย
ทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซึ่งนายทะเบียน 
และ/หรือ บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอดังกล่าว นายทะเบียน และ/หรือ
บริษัทจัดการต้องจัดการให้มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลที่จําเป็นและเพียงพอเพื่อให้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกรายชื่อผู้จองซื้อแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุน ตามข้อมูลที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนเมื่อผู้จอง
ซื้อได้ชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว 

นายทะเบียนจะดําเนินการฝากหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ (ซึ่งได้เปิดไว้ก่อนแล้วกับ
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) หรือบัญชีทรัพย์สินของผู้จองซื้อ (ซึ่งเปิดไว้ก่อนแล้วกับผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)) 
หรือฝากไว้กับนายทะเบียน (โดยฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน 

7.2 การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 

7.2.1 หลักเกณฑ์และวิธกีาร 

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการจะกระทําได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ซึ่งต้อง
ได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน และได้รับชําระ
ราคาค่าหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งกรณีนี้ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(1) ได้รับมติของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 7.2.2  
“มติของผู้ถือหน่วยลงทุน” ท้ายนี้) 

(2) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ไม่ขัดหรือแย้งกับโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 
หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดย
อาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าวด้วย 

(3) ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็น
การเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนบางราย ต้องไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือ
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หน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
คัดค้านการเพิ่มทุนดังกล่าว และ 

(4) ได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นกรณียกเว้น เช่น การเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออก
ใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน และได้รับชําระราคาค่าหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 7.2.3 “ความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.” ท้ายนี้) 

(5) ใ น ก ร ณี ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยล งทุ นมี ม ติ ใ ห้ เ ส น อ ข า ยหน่ ว ยล งทุ นที่ อ อ ก ใ ห ม่ ทั้ ง ห ม ด 
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการมิได้เริ่มเสนอขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนอีกครั้งหน่ึง 

7.2.2 มติของผู้ถือหน่วยลงทุน  

วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ จะต้องกระทําตาม
วิธีการที่กําหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ  และไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 9 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน” 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการมิได้เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 1 ปีนับแต่
วันท่ีได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องดําเนินการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนอีกครั้งหน่ึง 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยเสนอขายหน่วย
ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนบางราย ต้องไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง
ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดคัดค้านการ
เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ระบุอยู่ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้ง ผู้
ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ แล้วแต่กรณี 

(1) ในกรณีปกติ (นอกเหนือจากการลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ตามที่
กําหนดไว้ในข้อ (2) ข้างท้ายนี้) 

(ก) วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
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(ข) จํานวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหน่วย
ลงทุน 

(ค) ในกรณีที่ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนต่ํ ากว่าราคาที่ เสนอขายต่อ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่ํากว่าราคาตลาด (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะแสดงเหตุผลที่จะ
เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนในราคาดังกล่าว และ 

(ง) ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฯ จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ
ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน (Price Dilution) ผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Control Dilution) และ
ข้อมูลอ่ืนใดที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(2) ในกรณีเป็นการเพิ่มทุนตามหัวข้อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ 
ลงทุนเพิ่มเติม” นอกเหนือจากข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในข้อ (1) ข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการต้องจัด
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหนว่ยลงทุนเพื่อขอมติ 
(ตามแต่กรณี) เพิ่มเติม 

(ก) ลักษณะของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง  

(ข) หลักเกณฑ์การกําหนดราคาทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว 

(ค) สรุปรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว และสมมติฐานที่
สําคัญในการประเมินค่า 

(ง) ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานในการประเมิน
ค่าตาม (ค) 

(จ) สรุปสาระสําคัญของข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานดังกล่าว และร่างสัญญาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

(ฉ) การกู้ยืมเงินและผลกระทบต่อผู้ถือหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) เช่น แหล่งที่มาและจํานวนเงนิท่ี
จะกู้ยืม ทรัพย์สินที่จะนําไปเป็นหลักประกัน และลําดับสิทธิของเจ้าหนี้ เงินกู้ยืม
เปรียบเทียบกับผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า การเปิดเผย
ข้อมูลบางรายการตามที่กล่าวข้างต้นก่อนการเข้าทํารายการที่ได้รับมติจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน จะส่งผล
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กระทบต่อประโยชน์ที่คาดหมายของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการอาจไม่
ระบุข้อมูลน้ัน โดยจะแสดงเหตุผลในการไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้ง ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อขอมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อความจําเป็นในการไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นหมดไป บริษัท
จัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า 

7.2.3 ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

ในการยื่นคําขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการ
จะต้องแสดงได้ว่ากองทุนรวมฯ มีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่งเป็นข้อกําหนด
เดียวกันกับที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อมีการจัดตั้งกองทุนรวมฯ นอกจากนี้ การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมฯ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับโครงการจัดการกองทุนรวมฯ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าวด้วย 

ให้การอนุมัติของส านักงาน ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เป็นอันส้ินสุดลงเมื่อเกิด
กรณีต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจัดการมิได้เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
ภายใน 1 ปีนับแต่วันท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่
เพียงพอท่ีจะลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานตามที่ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณี
เช่นนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่
ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วันส้ินสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และแจ้งให้
ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว 
ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั้นได้เพราะ
พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจัดการชําระดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื้อ
ครบถ้วน 

เมื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนเสร็จส้ิน บริษัทจัดการจะยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวมฯ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ  
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หน่วยลงทุนที่ออกใหม่เนื่องจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ จะต้องดําเนินการตาม
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ตามหัวข้อ 12 “การแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ” และข้อกําหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนตามหัวข้อ 7.4 “ข้อก าหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน” 

7.3 การลดเงินทุนจดทะเบียน 

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการอาจกระทําได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้ 

(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามแผนที่จะได้มีการกําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ อย่างชัดแจ้ง 

(2) กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจําหน่ายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนรวมฯ ไม่มีกําไร
สะสมเหลืออยู่แล้ว 

(3) กองทุนรวมฯ มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ในการคํานวณกําไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้วของกองทุนรวมฯ  

(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ  

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมแล้ว แต่ไม่
สามารถได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะต้องดําเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมฯ โดยไม่ชักช้า  

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการอาจกระทําโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือลดจํานวน
หน่วยลงทุน และจะเฉล่ียเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุนโดยไม่หักเงินท่ีเฉล่ียคืนดังกล่าวจากกําไรสะสมของกองทุนรวมฯ 

การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
วิธีการที่กําหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ 
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 9.2 “หลักเกณฑ์และวิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน” นอกจากนี้ การลดเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมฯ จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ตามหัวข้อ 12 
“การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ” 
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บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอ
มติ (ตามแต่กรณี) 

(ก) เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ  

(ข) จ านวนเงินทุนจดทะเบียน และจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่ลดลงในแต่ละครั้ง 

(ค) ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฯ จากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ  

ตามประกาศ ทน. 1/2554 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ  บริษัทจัดการจะต้องยื่นคําขอแก้ไข
เพิ่มเติมจ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทนุรวมฯ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วันท่ีเฉล่ีย
เงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ และจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทนุรวมฯ ไว้
บนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการ และในรายงานประจาํปีของกองทนุรวมฯ ดว้ย 

7.4 ข้อก าหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนรวมฯ (กล่าวคือ วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ ) บริษัทจัดการจะต้องยื่นคําขอต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ ขอจดทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทุนรวมฯ ดังกล่าว เมื ่อได้จดทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แล้ว ผู้ลงทุนอาจซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และวิธีการที่
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด เช่นเดียวกับกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ซึ่งบริษัทจัดการ
จะต้องยื่นคําขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนที่ขายได้เพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อ
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ  

หน่วยลงทุนที่จะขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ชําระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด 

(2) ระบุชื่อผู้ถือ 

(3) ไม่มีข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน ยกเว้นข้อจํากัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องระบุข้อจํากัดนั้นไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

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

(5) มีผู้จัดการกองทุนรวมฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
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(6) มีการกระจายการถือหน่วยลงทุนแก่ ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายย่อย ไม่น้อยกว่า  500 ราย โดย 
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยดังกล่าวต้องถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ 

“ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย” ในข้อน้ีหมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมิใช่บุคคลต่อไปนี้ 

(ก) กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่ง
ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกรายของกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานทีก่องทุนรวมฯ เข้าลงทุน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต 
ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้แก่ บิดา 
มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น 

(ข) บริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุนรวมฯ นิติบุคคลผู้โอนท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่ง
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการดําเนินงานของกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้
ปฏิบัติตามคําส่ังของตนในการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงบุคคลตามข้อ (ก) 

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 5 ของเงินทุนจดทะเบียนยกเว้น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนนั้นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญ หรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตาม
กฎหมาย 

(ง) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ 
หรือการดําเนินงานของกจิการโครงสร้างพื้นฐานทีก่องทุนรวมฯ เข้าลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ไม่
ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับมอบอํานาจตามสัญญา
หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหน่ึงดังนี้ 

 บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ 

 บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานทีก่องทุนรวมฯ เข้าลงทุนได้ 

 บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ผู้บริหาร
จัดการหรือการดําเนินงานของกิจการโครงสร้างพื้นฐานทีก่องทุนรวมฯ เข้าลงทุน ให้
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ปฏิบัติตามคําส่ังของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของ
กิจการโครงสร้างพื้นฐานทีก่องทุนรวมฯ เข้าลงทุน หรือ 

 บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ 
เข้าลงทุน หรือมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่
กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหน่งซึ่งมีอํานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของกิจการโครงสร้างพื้นฐานทีก่องทุนรวมฯ เข้าลงทุน 

บริษัทจัดการมีแผนที่จะยื่นคําขอจดทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทันทีหลังจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ  อนึ่ง แม้ว่าบริษัทจัดการคาดว่าจะได้รับอนุมัติ
จากตลาดหลักทรัพย์ในการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ในระยะเวลาไม่นานหลังจากมีการชําระค่าหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว แต่ตลาดหลักทรัพย์มี
สิทธิพิจารณาคําขอจดทะเบียนให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่
ถูกต้องครบถ้วนจากบริษัทจัดการแล้ว หลังจากนั้น หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
แล้วสามารถเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไ์ด้ภายใน 2 วันท าการนับแต่วันท่ีตลาดหลักทรัพย์ส่ัง
รับหลักทรัพย์จดทะเบียน 

ดังนั้น จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายแล้วจะยังไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อและผู้ขายอาจตก
ลงซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดได้ ทั้งนี้ บนสมมุติฐานว่าหน่วยลงทุนจะได้รับอนุมัติจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  หน่วยลงทุนที่จําหน่ายในการเสนอขายจะทําการซื้อขายได้
ในตลาดหลักทรัพย์ โดยการโอนหน่วยลงทุนจะต้องกระทําตามข้อกําหนดในหัวข้อ 8.5 “วิธีการโอน
หน่วยลงทุน” 
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8 การเสนอขาย การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 

8.1 ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ จะมีเพียงชนิดเดียว ซึ่งจะเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปไม่
ว่าจะเป็นผู้จองซื้อทั่วไป หรือผู้จองซื้อพิเศษ 

หมายเหตุ: 

ผู้จองซื้อทั่วไป หมายถึง ผู้ลงทุนที่จองซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่ผู้จองซื้อพิเศษ หรือผู้จองซื้อพิเศษที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรแบบผู้จองซื้อพิเศษ 

ผู้จองซื้อพิเศษ หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ และ/หรือ ลักษณะอื่นใดตามที่จะได้มีการประกาศแก้ไข
เพิ่มเติมโดย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน แล้วแต่กรณี 

(1) ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 9/2555 เรื่อง การกําหนดบทนิยามผู้ลงทุน
สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บางประเภท ดังต่อไปนี้ 

(ก) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ข) ธนาคารพาณิชย์ 

(ค) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

(ง) บริษัทเงินทุน 

(จ) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(ฉ) บริษัทหลักทรัพย์ 

(ช) บริษัทประกันวินาศภัย 

(ซ) บริษัทประกันชีวิต 

(ฌ) กองทุนรวม 

(ญ) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

(ฎ) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(ฏ) กองทุนประกันสังคม 
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(ฐ) กองทุนการออมแห่งชาติ 

(ฑ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

(ฒ) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(ณ) ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 

(ด) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

(ต) ตลาดหลักทรัพย์ 

(ถ) นิติบุคคลประเภทบริษัท 

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

(3) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น 

(4) สภากาชาดไทย หรือมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ 

(5) สหกรณ์ออมทรพัย์ หรือชุมนุมสหกรณ ์

(6) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(7) โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนต่อไปนี้ 

(8) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับผู้ลงทุนดังต่อไปนี ้

(ก) ผู้ลงทุนสถาบันตาม (1) แต่ไม่รวมถึงบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กองทุนรวม ผู้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ประกอบธุรกิจ
การซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 

(ข) ผู้ลงทุนตาม (3) 

(ค) กองทุนส่วนบุคคลที่เป็นการรับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (ก) หรือ (ข) 
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(9) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (8) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด 

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

8.2 การเสนอขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะต้องเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้จัดตั้ง
กองทุนรวมฯ มิเช่นนั้นการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ เป็นอันส้ินสุดลง 

บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะดําเนินการเสนอขายครั้งแรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต.  และ /หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ /หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น และ/หรือ ในกรณีที่บริษัท
จัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเห็นว่าการเสนอขายคร้ังแรกอาจมีปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อจํากัดในการดําเนินการ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเห็นสมควร 
บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการจองซื้อ
และการจัดสรรหน่วยลงทุน รวมถึงสัดส่วนหรือจํานวนการจัดสรรตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับน้ีตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งแรกประสบความสําเร็จสูงสุด 

สําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งอื่นๆ ของกองทุนรวมฯ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะต้องทําการเสนอขาย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และวิธีการเสนอขายที่บริษัทจัดการจะได้กําหนดสําหรับ
การเสนอขายครั้งนั้นๆ 

ตารางเวลาที่คาดหมายเกี่ยวกับการเสนอขายครั้งแรก 

ระยะเวลาขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ
หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2558  ระหว่างเวลาทําการ
ของ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 
น. ของวันท่ี 26 มิถุนายน 2558 

ระยะเวลาขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ
หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อพิเศษ 

 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลาทําการ
ของผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  จนถึง
เวลา 15.30 น. ของวันท่ี 2 กรกฎาคม 2558 

ระยะเวลาจองซื้อสําหรับผู้จองซื้อทั่วไป  ตั้งแต่วันท่ี 22 ถึง 26 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลาทํา
การของผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 
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น. ของวันท่ี 26 มิถุนายน 2558 

ระยะเวลาจองซื้อสําหรับ ผู้จองซื้อพิเศษ และ 
กฟผ. 

 ตั้งแต่วันที่ 29 ถึง 30 มิถุนายน 2558ระหว่างเวลาทํา
การของผู้ประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน จนถึง
เวลา 15.30 น. ของวันท่ี 2 กรกฎาคม 2558  

ระยะเวลาการรับใบจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับ
ผู้จองซื้อทั่วไปของพนักงาน กฟผ. และพนักงาน 
กฟผ. ที่เกษียนอายุ และเอกสารประกอบการ
จองซื้อ ณ สถานที่ที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนจะมาอํานวยความสะดวก 

 ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 24 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 
8:30 น. ถึง 15.30 น. 

วันประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนสําหรับผู้
จองซื้อทั่วไป 

 ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  จนถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2558 

วันท่ีคาดว่าหน่วยลงทุนจะเข้าจดทะเบียนซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ 

 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2558 

วันและเวลาที่แสดงข้างต้นเป็นเพียงกําหนดเวลาที่บริษัทจัดการคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นเท่านั้น จึงอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้ 

8.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหน่วยลงทุน 

(1) สําหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

ผู้จองซื้อทั่วไปสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จอง
ซื้อทั่วไป  ได้ที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 
ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลาทําการจนถึง
เวลา 15.30 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2558นอกจากนั้น ผู้จองซื้อทั่วไปสามารถดาวน์โหลด 
(Download) หนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนรวมฯ ที่ www.egatif.com  และเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการที่ www.ktam.co.th ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2558 (แต่ไม่รวมถึงแบบตรวจสอบ
ความมีตัวตนของลูกค้า (KYC) และแบบประเมินระดับความเส่ียงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ซึ่ง
สามารถขอรับได้จากผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน) 
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 (2) สําหรับผู้จองซื้อประเภทผู้จองซื้อพิเศษ และ กฟผ. 

ผู้จองซื้อประเภทผู้จองซื้อพิเศษ และ กฟผ. สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อ
หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อพิเศษ ได้ที่สํานักงานใหญ่ของผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลาทําการจนถึงเวลา 15:30น. ของวันที่
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2588 

8.2.2 วันเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

(1) สําหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

ตั้งแต่วันท่ี 22 ถึงวันท่ี 26 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลาทําการจนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 26 
มิถุนายน 2558 ของสํานักงานและสาขาของผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  และ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

 (2) สําหรับผู้จองซื้อประเภทผู้จองซื้อพิเศษ  

ตั้งแต่วันท่ี 29 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวันท่ี 2 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลาทําการจนถึง
เวลา 15.30 น. ของผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

 (3) สําหรับ กฟผ. 

ตั้งแต่วันท่ี 29 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวันท่ี 2 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลาทําการจนถึง
เวลา 15.30 น. ของผู้รับประกันการจัดจ าหน่าย  

8.2.3 การก าหนดจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายสุดท้าย 

สําหรับจํานวนหน่วยที่ออกและเสนอขายสุดท้าย บริษัทจัดการ และผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน จะกําหนดโดยวิธีการทํา Bookbuilding ซึ่งเป็นวิธีการสํารวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุน
ของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาของช่วงจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเบื้องต้น โดย
เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งจํานวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อมายัง ผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายสุดท้ายจะเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที่มี
นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา และทําให้บริษัทจัดการได้รับเงินตามจํานวนที่กําหนดว่า
ต้องใช้ในการลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ทั้งนี้ จํานวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขาย

                                                   
 กฟผ. ในฐานะกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ท่ีจะจําหน่ายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวมฯ ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย์อนุญาต 

หรือจะอนุญาต 
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สุดท้ายจะเป็นจํานวนหน่วยลงทุนทีอ่ยู่ในช่วงจํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขายเบื้องต้นที่ใช้ในการทํา 
Bookbuilding คือ 2,025,000,000-2,085,500,000 หน่วย (“ช่วงจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอ
ขายเบื้องต้น”) 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศจํานวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายสุดท้ายโดยเร็วภายหลังการ
กําหนดจํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขายสุดท้ายแล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะสามารถดําเนินการประกาศ
จํานวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายสุดท้ายดังกล่าวภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
โทรทัศน์ (เท่าที่จะสามารถดําเนินการได้ ) สํานักงานของบริษัทจัดการ  รวมทั้งผ่านทางเว็บไซต์ 
www.ktam.com และเว็บไซต์ www.egatif.com และบริษัทจัดการร่วมกับผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะดําเนินการประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านเว็บไซต์ดังนี ้

 เว็บไซต ์

บริษัทจัดการ www.ktam.co.th 

ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน www.scb.co.th 

ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน www.scbs.com  

กองทุนรวมฯ www.egatif.com 

SETTRADE www.settrade.com 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่สามารถกําหนดจํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขายสุดท้ายได้ หรือในกรณีที่
สามารถกําหนดจํานวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายสุดท้ายได้แต่ในขณะที่ยังมิได้มีการจดทะเบียน
กองทุนรวมฯ บริษัทจัดการ หรือ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ใช้สิทธิยกเลิกการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) 
กรณีที่ กฟผ. ไม่ใช้สิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนในจํานวนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ใน
หัวข้อ 8.2.5 “ สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
อาจจะดําเนินการยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรือ ยุติการเสนอขายครั้งแรก ในกรณี
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนดาํเนินการคนืเงินคา่จองซือ้ให้แกผู้่จองซือ้ทุกราย ตามรายละเอียดในข้อ 8.2.9 “การคืนเงินค่า
จองซื้อหน่วยลงทุน” 
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8.2.4 ราคาจองซื้อหน่วยลงทนุ 

(1) สําหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายที่ประสงคจ์ะจองซือ้หนว่ยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่
ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย (“ราคาจองซื้อหน่วยลงทุน”)  

(2) สําหรับผู้จองซื้อประเภทผู้จองซื้อพิเศษ และ กฟผ. 

ผู้จองซื้อประเภทผู้จองซื้อพิเศษ และ กฟผ. จะต้องชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ราคา 
10.00 บาทต่อหน่วย 

8.2.5 สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรกเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ
ผ่านผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามรายชื่อที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ 10.8.1 “ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน” และ 10.8.2 “ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน” โดย
บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อตามสัดส่วนเบื้องต้น
ดังต่อไปนี ้

- เสนอขายต่อ กฟผ. ในฐานะกลุม่บุคคลเดียวกันกับผู้ที่จะ
จําหน่ายทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานให้แก่กองทุนรวมฯ ซึ่ง
คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 25 ของหน่วยลงทนุทั้งหมดที่ออกเสนอ
ขายในการเสนอขายครั้งแรก 

521,375,000 หน่วย 

- เสนอขายต่อผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อพิเศษ 1,564,125,000 หน่วย 

ทั้งนี ้สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทนุข้างต้นเป็นสัดส่วนเบื้องต้น บริษัทจัดการ ผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภท
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแตละ
ประเภท (Claw Back / Claw Forward) ได้ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่กําหนดไว้ใน
เอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องซื้อหน่วยลงทุน
ของนักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายคร้ังแรกประสบความสําเร็จ ทั้งนี้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายหลักทรัพย์  

ทั้งนี้ การเสนอขายและจัดสรรหนว่ยลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะอยู่ภายใต้ข้อจํากัดการจัดสรรตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ 8.3.2 “ข้อจ ากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน” 
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8.2.6 วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน 

(1) สําหรับผู้จองซื้อทั่วไป  

(ก) ผู้จองซื้อแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนได้ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อ 8.2.2 
“วันเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน” โดยจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนขั้น
ต่ํา 5,000 หน่วย และเพิ่มเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 หน่วย โดยไม่จํากัดจํานวน
หน่วยลงทุนที่จะจองซื้อต่อ 1 ใบจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป ทั้งนี้ 
หากผู้จองซื้อ 1 รายทําการจองซื้อมากกว่า 1 ใบจองซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะนําจํานวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อตามใบจองซื้อหน่วยลงทุนทุกใบมา
รวมกันและทําการจัดสรร รวมถึงไม่สามารถใช้ชื่อร่วมในการจองซื้อหน่วยลงทุนได้ 

(ข) ผู้จองซื้อจะต้องชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียวจนเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ
ให้แก่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
โดยจะต้องชําระที่ราคา 10.00 บาท ต่อหน่วย และจะหักกลบลบหนี้กับผู้ประกันการ
จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนไม่ได้ พร้อมทั้งกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไปให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและชัดเจน 

(ค) ผู้จองซื้อจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (KYC/CDD) 
และได้รับการประเมินระดับความเส่ียงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตามวิธีการที่
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละ
รายที่ผู้จองซื้อทําการจองซื้อ 

(ง) เนื่องจากจะมีการนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อ
ทั่วไป แจ้งความประสงค์ว่าจะให้นําหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากการจองซื้อ
หน่วยลงทุนฝากไว้ ณ ที่ใด โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกที่จะ:  

- ฝากไว้ที่บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชซีื้อขายหลักทรัพย์ หรือทีผู้่รับ
ฝากทรัพย์สินที่ตนมีบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทจัดการจะดําเนินการนําหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีทรัพย์สินของผู้จองซื้อ
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นั้นๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป (เข้า
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ ผู้จองซื้อมีกับบริษัทหลักทรัพย์ หรือ ผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน) หรือ 

- ฝากไว้กับนายทะเบียน ซึ่งบริษัทจัดการจะดําเนินการนําหน่วยลงทุนที่
ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากัด เพื่อผู้จองซื้อ (เข้าบัญชี 600) โดยผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชี 600 ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอก
แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) หากผู้จองซื้อดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถาม
สําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการออกใบ
หน่วยลงทุนในนามของผู้จองซื้อรายดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้จองซื้อทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน
ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป หรือ  

- ออกใบหน่วยลงทุนในชื่อของผู้จองซื้อ และจัดส่งให้ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหนว่ยลงทุนส าหรับผู้จอง
ซื้อทั่วไป โดยผู้จองซื้อยินดีมอบหมายให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
ดําเนินการใดๆ เพื่อจัดการทําใบหน่วยลงทุนและส่งมอบใบหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไปอย่าง
ชัดเจน กรณีท่ีผู้จองซื้อระบุไม่สัมพันธ์กันหรือไม่ชัดเจน หรือไม่ได้ระบุรหัสสมาชิกบริษัท
หลักทรัพย์ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หรือหมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยา่งใดอย่างหน่ึง 
บริษัทจัดการ/บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิที่จะ
ดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนในนามผู้จองซื้อรายดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้จองซื้อทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จอง
ซื้อทั่วไป 
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(2) สําหรับพนักงาน กฟผ. และ พนักงาน กฟผ. ที่เกษียนอายุ 

ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน จะอํานวยความสะดวกให้แก่พนักงาน กฟผ. และ
พนักงาน กฟผ. ที่เกษียนอายุ โดยจะรับใบจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไปและ
เอกสารประกอบการจองซื้อหน่วยลงทุนจากพนักงาน กฟผ. และพนักงาน กฟผ. ที่
เกษียนอายุ ตามสถานท่ีดังนี้ 

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

2. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เลขที่ 112 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลบางโปรง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

3. โรงไฟฟ้าบางประกง เลขที ่4 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เลขที่ 800 หมู่ที่ 6 ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 

ทั้งนี้ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะรับใบจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อ
ทั่วไปและเอกสารประกอบการจองซื้อหน่วยลงทุน (ตามที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนจะกําหนดหรือแจ้งให้ทราบ) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน ภายในวันเวลาตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ 8.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – (8.2.2( วันเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน” โดยรับ
ชําระค่าจองซื้อเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม พนักงาน กฟผ. และพนักงาน กฟผ. ที่เกษียนอายุ ถือเป็นผู้จองซื้อทั่วไป โดย
ต้องยื่นใบจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไปพร้อมด้วยเอกสารประกอบการจองซื้อ
หน่วยลงทุน และจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเหมือนผู้จองซื้อทั่วไป ทั้งนี้ พนักงาน กฟผ. 

และพนักงาน กฟผ. ที่เกษียนอายุ ที่ไม่ประสงค์ยื่นใบจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อ
ทั่วไปพร้อมด้วยเอกสารประกอบการจองซื้อหน่วยลงทุนตามสถานที่ที่ผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนอํานวยความสะดวกให้นั้น พนักงาน กฟผ. และพนักงาน กฟผ. ที่
เกษียนอายุ สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนได้ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อ 8.2 “การเสนอขายหน่วย
ลงทุน – (8.2.2( วันเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน” โดยมีรายละเอียดแบบเดียวกับผู้จองซื้อ
ทั่วไป 
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(3) สําหรับผู้จองซื้อประเภทผู้จองซื้อพิเศษ 

ในการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อพิเศษ ให้ผู้จองซื้อพิเศษจองซื้อหน่วยลงทุนผ่าน
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยต้องนําส่งใบจองซื้อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื้อ
พิเศษ ที่ผู้จองซื้อพิเศษ ได้ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซื้อหน่วยลงทุน และ
เอกสารประกอบการจองซื้อหน่วยลงทุน (ตามที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะ
กําหนดหรือแจ้งให้ทราบ) ให้แก่ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อพิเศษจะต้องชําระเงินค่าจองซื้อ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะได้มีการกําหนดต่อไป 

(4) สําหรับ กฟผ. 

ในการจองซื้อหน่วยลงทุนของ กฟผ. ให้ กฟผ. จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยต้องนําส่งใบจองซื้อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื้อพิเศษ ที่ กฟผ. ได้
ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบการจอง
ซื้อหน่วยลงทุน (ตามที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนกําหนด หรือแจ้งให้ทราบ) ให้แก่
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ โดย กฟผ. จะต้อง
ชําระเงินค่าจองซื้อตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะได้มี
การกําหนดต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนของสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อ
หน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ ผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบใน
อนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวมฯ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ และผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

8.2.7 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ 

ในการชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจํานวนเงินที่จองซื้อในวันที่จองซื้อ  โดยจะหักกลบลบหนี้กับผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนไม่ได้  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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(1) สําหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

(ก) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนในราคาจองซื้อ
หน่วยลงทุน ตามจํานวนหน่วยที่จองซื้อในวันที่จองซื้อ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค 
ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค เงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคารหรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร (รับ
เฉพาะเงินโอนหรือคําส่ังหักบัญชีจากบัญชีที่เปิดกับผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนเท่านั้น) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนเห็นชอบ โดยสามารถทําการจองซื้อหน่วยลงทุนและชําระเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนได้ที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน (ตามแต่กรณี) และกรณีการชําระค่าจองซื้อด้วยเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค ผู้จอง
ซื้อจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 25 มิถุนายน 2558 และขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่าย เพื่อเข้า
บัญชีทีผู้่ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทนุ หรือบัญชทีีผู้่สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนจะได้แจ้งต่อไป 

วันและช่วงเวลาสําหรับการรับชําระราคาจองซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละประเภท 

- กรณีจองซื้อระหว่างวันที่ 22 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลาทําการ
ของสํานักงานของผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุน หรือวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ภายในเวลา 15.30 น. ผู้
จองซื้อสามารถชําระค่าจองซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินสด เช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์
เช็ค เงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคารหรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร (รับเฉพาะ
เงินโอนหรือคําส่ังหักบัญชีจากบัญชีที่เปิดกับ ผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนเท่านั้น) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนเห็นชอบ 

- กรณีจองซื้อหลังเวลา 13.00 น. ของวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ผ่านผู้ประกัน
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ผู้จอง
ซื้อจะต้องชําระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนได้เฉพาะเงินสด หรือเงินโอนจากบัญชี
เงินฝากธนาคารหรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร (รับเฉพาะเงินโอนหรือคําส่ังหัก
บัญชีจากบัญชีที่เปิดกับผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเท่านั้น) 

ทั้งนี้ การชําระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ระบุชื่อ ที่อยู่และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
และเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน  
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ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกําหนด อาจมีความแตกต่างกันบ้าง ขอให้
ผู้จองซื้อทั่วไปปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายจะกําหนด 

ผู้จองซื้อต้องยื่นใบจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไปที่กรอกครบถ้วนและ
เอกสารประกอบการจองซื้อหน่วยลงทุน พร้อมกับเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค หรือ
หลักฐานใบนําฝากเงิน ณ สถานที่ของผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนภายในวันเวลาตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 8.2.2 “วันเวลา
ท าการเสนอขายหน่วยลงทุน” 

(ข) หลังจากที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน ได้รับใบจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไปพร้อมทั้งเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อครบถ้วน
ตามที่ได้กําหนดไว้ในส่วนนี้แล้ว ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะออกสําเนาใบจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จอง
ซื้อทั่วไปให้แก่ผู้จองซื้อไว้เป็นหลักฐาน 

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์
เช็ค ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่จองซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ประกัน
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะถือว่าผู้จองซื้อ
หน่วยลงทุนทําการจองซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้  

ในกรณีที่วันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือ เวลาเรียกเก็บเงิน
ตามเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค ของสํานักงานของผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายของวันที่ 26 มิถุนายน 2558 
ไปแล้ว ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหนว่ยลงทนุ หรือผู้สนับสนุนการขายหนว่ยลงทนุ 
ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือยกเลิกการขายหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนราย
นั้น  

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของ
ผู้จองซื้อ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการขายหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุนรายนั้น  
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(ง) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทําการจองซื้อหน่วยลงทุน และได้ชําระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มตามจํานวน แล้ว จะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการ ผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) เป็นกรณี
พิเศษ 

(จ) ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะนํา
เงินท่ีได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่ผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายเปิดไว้เพื่อการ
รับชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยเฉพาะ ทั้งนี้ จะต้องแยกเงินที่ได้รับจากการจอง
ซื้อหน่วยลงทุนออกจากทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการต่อไปเท่านั้น 
และจะหักกลบลบหนีห้รือนําไปใช้ในการอื่นใดมิได้  

สําหรับผู้จองซื้อทั่วไปที่เป็นพนักงาน กฟผ. และ พนักงาน กฟผ. ที่เกษียนอายุ ที่มีความ
ประสงค์ที่จะนําส่งใบจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไปพร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ณ สถานที่ที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนกําหนดเพื่ออํานวย
ความสะดวกให้แก่พนักงาน กฟผ. และ พนักงาน กฟผ. ที่เกษียนอายุ  

โดยผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนในราคาจองซื้อหน่วย
ลงทุน และชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ตามจํานวนหน่วยที่จองซื้อในวันที่
จองซื้อ ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 24 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8:30น. ถึง 15:30น. โดยสามารถส่ง
เอกสารใบจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไปพร้อมกับเอกสารประกอบการจองซื้อ
และชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ณ สถานที่ที่
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนอํานวยความสะดวกในการรับเอกสารใบจองซื้อหน่วย
ลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไปและเอกสารประกอบการจองซื้อให้แก่พนักงาน กฟผ. และ 
พนักงาน กฟผ. ที่เกษียนอายุ โดยการชําระค่าจองซื้อด้วยเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คนั้น ผู้
จองซื้อจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 24 มิถุนายน 2558 และขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่าย เพื่อเข้าบัญชีที่
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป  

ทั้งนี้ การชําระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค เพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน  
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ทั้งนี้ ขอให้พนักงาน กฟผ. และพนักงาน กฟผ. ที่เกษียนอายุ ซึ่งถือว่าเป็น ผู้จองซื้อทั่วไป 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขรายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะ
กําหนด 

ผู้จองซื้อต้องยื่นใบจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไปที่กรอกครบถ้วน และเอกสาร
ประกอบการจองซื้อหน่วยลงทุน  พร้อมกับเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค ณ สถานที่ที่
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะอํานวยความสะดวกให้แก่พนักงาน กฟผ. และ 
พนักงาน กฟผ. ที่เกษียนอายุแล้ว ภายในวันเวลาตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 8.2 “การเสนอขายหน่วย
ลงทุน – (8.2.2( วันเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน” 

(2) สําหรับผู้จองซื้อประเภทผู้จองซื้อพิเศษ และ กฟผ.  

ผู้จองซื้อพิเศษ และ กฟผ. จะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนโดยยื่นใบจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อพิเศษ ที่กรอกครบถ้วนและเอกสาร
ประกอบการจองซื้อหน่วยลงทุน (ตามที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะกําหนด
หรือแจ้งให้ทราบ) ณ สถานที่ของผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ภายในวันเวลาตามที่
ระบุไว้ในหัวข้อ 8.2.2 “วันเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน” และชําระค่าจองซื้อตามวิธีการ และ
ระยะเวลาที่กําหนดหรือแจ้งโดยผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

8.2.8 ข้อสงวนสิทธิ 

(ก) ในระหว่างระยะเวลาก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก หรือเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการ
เสนอขายครั้งแรกแต่ยังมไิด้มีการจดทะเบียนกองทนุรวมฯ หากเกิดเหตุการณ์ดังที่ระบุไว้ในย่อ
หน้าสุดท้ายของหัวข้อ 8.2.3 “การก าหนดจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายสุดท้าย” บริษัท
จัดการ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน สามารถยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมฯ และ/หรือ ยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ ได้ และบริษัทจัดการจะ
รายงานให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การยกเลิก
การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน 
หรือมีการยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทนุรวมฯ นั้น (แล้วแต่กรณี) และให้การอนุมัติให้จัดตัง้
กองทุนรวมฯ นั้นส้ินสุดลงในวันทีร่ายงานใหส้ านักงาน ก.ล.ต. ทราบ  

ทั้งนี้ เมื่อมีการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุน
รวมฯ ตามความในข้อนี้ บริษัทจัดการจะคืนหรือดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จอง
ซื้อทุกราย ตามรายละเอียดในหัวข้อ 8.2.9 “การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน” 
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(ข) บริษัทจัดการ หรือผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ใน
กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ :-  

1. กรณีที่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด รวมทั้ง กฟผ. และกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ของ กฟผ. ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนในจํานวนที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลใด หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

2. กรณีทีผู้่ลงทุนต่างด้าวจองซื้อหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

3. กรณีที่บุคคลที่จองซื้อเป็นบุคคลที่มีกฎหมายกําหนดห้ามมิให้มีการลงทุนในหน่วย
ลงทุน  

4. กรณีเอกสารหรือข้อมูลท่ี ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทนุ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่
ครบถ้วน 

5. กรณี ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 
ใช้ดุลพินิจปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหน่วยลงทุน  อันเนื่องจากผลการ
ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ลงทุน และระบบบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการเปิดบัญชี
จองซื้อของผู้ลงทุน 

6. บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน
รวมฯ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหา
ในการบริหารกองทุนรวมฯ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวมฯ เป็นต้น ทั้งนี้ 
เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก 

7. ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนยังไม่มี
ประวัติการทําและไม่ยินยอมทําแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (KYC) พร้อม
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แนบหลักฐานการระบุตัวตน และ/หรือ แบบประเมินระดับความเส่ียงของผู้ลงทุน (Risk 
Profile) หรือผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่แสดงเจตนารับทราบถึงระดับความเส่ียงของ
กองทุนรวมฯ ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้จองซื้อปฏิเสธการให้คํารับรองหรือ
ความยินยอมใดๆ หรือไม่กรอกข้อมูลที่กําหนดไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน 
หรือไม่นําส่งเอกสารประกอบการจองซื้อหนว่ยลงทุน หรือไม่ดําเนินการตามขั้นตอน
ในการจองซื้อที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  หรือผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนที่รับจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายกําหนด 

8. กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่
โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น 

9. ในกรณีที่มเีหตุไม่พึงประสงค์จนทําใหบ้ริษัทจัดการเห็นว่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
ที่กองทุนรวมฯ จะลงทุน มีมูลค่ารวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินที่กองทุน
รวมฯ ระดมทุนได้หรือมูลค่าของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานทีก่องทุนรวมฯ จะลงทุน
อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย เช่น การเจรจาในการซื้อขายทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานบางรายการท่ีกองทุนรวมฯ สนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็จ หรือาจเกิดเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุอันไม่คาดหมายกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ คาด
ว่าจะลงทุน จนเป็นเหตุให้กองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุน หรือไม่ประสงค์จะลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลด
ขนาดกองทุนรวมฯ หรือยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมฯ โดยบริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการระงับการจองซื้อบางส่วน หรือทั้งหมด และ/หรือ ระงับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนบางส่วนหรือท้ังหมด แล้วแต่กรณี 

10. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ การเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมฯ หรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้
อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
รับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุน หรือรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมฯ ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ  หรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมฯ ให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐาน
อยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา 
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(ค) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศ หรือมีความจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้ว
ในขณะน้ี หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติการและ
ดําเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น 
ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือ
ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 

8.2.9 การคืนเงินค่าจองซือ้หนว่ยลงทุน 

กรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืน หรือดําเนินการให้ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนแต่ละรายคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่จองซื้อผ่านผู้ประกัน
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ในกรณีต่างๆ ภายใต้
เงื่อนไขที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีที่บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมฯ และ/หรือ ได้ยุติการขายหน่วยลงทุน
เนื่องจากเหตุที่ระบุไว้ในหัวข้อ 8.2.8 “ข้อสงวนสิทธิ” โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การยกเลิกการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมฯ ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนหรือมีการยกเลิกการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ นั้น (แล้วแต่กรณี) และให้ถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ 
ส้ินสุดลงในวันที่รายงานให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ บริษัทจัดการจะคืน หรือดําเนินการให้
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย 
(แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่า
จองซื้อหน่วยลงทุนตามใบจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื้อผ่าน ผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วันนับตั้งแต่
วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ ส้ินสุดลง พร้อมด้วยผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่
ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) นับจากวันท่ีมีการฝากเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคารผู้รับฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่
ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไว้ก่อนที่บริษัทจัดการจะนําไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวมฯ โดยในกรณีท่ีบริษัทจัดการคํานวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้วมีเศษทศนิยมมากกว่า 2 ตําแหน่ง บริษัทจัดการจะคํานวณ
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โดยปัดทศนิยมลงให้เหลือ 2 ตําแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตาม
จํานวนที่คํานวณได้ดังกล่าว 

(ข) กรณีทีป่ระกาศ ทน. 1/2554 ให้ถือว่าการอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ ส้ินสุดลง หาก
ปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังตอ่ไปน้ี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกแล้ว แต่ยัง
มิได้จดทะเบียนกองทุนรวมฯ 

1. มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ถึง 500 ราย 

2. มูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้มีมูลค่าไม่ถึง 2,000 ล้านบาท โดยการคํานวณมูลค่า
หน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ  

3. มูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มี
มูลค่าไม่เพียงพอท่ีจะลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หรือ 

4. มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในหัวข้อ 8.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” 

ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบกรณีข้างต้นภายใน 15 วันนับแต่วันส้ินสุด
ระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว และบริษัทจัดการจะคืน หรือดําเนินการให้ผู้ประกัน
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) 
คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนตามใบจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื้อผ่านผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลา
การเสนอขายคร้ังแรก พร้อมด้วยผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจําหน่าย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) นับจากวันท่ีมีการฝากเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภท
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคารผู้รับฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่ได้รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุนไว้กอ่นท่ีบริษัทจัดการจะนําไปจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมฯ 
โดยในกรณีท่ีบริษัทจัดการคํานวณผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนดังกล่าวแล้วมีเศษทศนิยมมากกว่า 2 ตําแหน่ง บริษัทจัดการจะคํานวณโดยปัดทศนิยม
ลงให้เหลือ 2 ตําแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามจํานวนที่คํานวณได้
ดังกล่าว 
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(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื้อ หรือไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการใช้สิทธิยกเลิกการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
รายใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ นี้ โดย
บริษัทจัดการจะคืน หรือดําเนินการให้ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้จองซื้อ
หน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับการจัดสรรหรือ
ถูกยกเลิกการขายตามใบจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื้อผ่านผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วันนับแต่วันส้ินสุด
ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

 (ง) กรณีทีส่ านักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังให้เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ เนื่องจากปรากฏ
กรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี เมื่อได้มีการเสนอขายหน่วยลงทนุแล้วเสร็จ แต่ยังมิได้มีการจด
ทะเบียนกองทุนรวมฯ 

1. มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดตามประกาศ ทน. 1/2554 

2. มีการดําเนินการเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน 
หมวด 2 ของภาค 1 ของประกาศ ทน. 1/2554 

3. มีการดําเนินการไม่เป็นไปตามข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการของกองทุนรวมฯ 
ภายหลังการจัดตั้งตามภาค 2 ของประกาศ ทน. 1/2554 

4. มีการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตาม
แผนการลงทุนที่ได้กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นกรณีที่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินการของกองทุนรวมฯ  

5. มีการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ โดยฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในภาค 3 
ของประกาศ ทน. 1/2554 

โดยบริษัทจัดการจะคืน หรือดําเนินการให้ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ให้แก่
ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนตามใบจองซื้อหน่วยลงทุน
แต่ละใบซึ่งจองซื้อผ่านผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีมีการเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ พร้อม
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ด้วยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) นับจากวันที่มี
การฝากเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้
กับธนาคารผู้รับฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไว้ก่อนที่บริษัทจัดการ
จะนําไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมฯ โดยในกรณีที่บริษัทจัดการคํานวณ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้วมีเศษทศนิยม
มากกว่า 2 ตําแหน่ง บริษัทจัดการจะคํานวณโดยปัดทศนิยมลงให้เหลือ 2 ตําแหน่ง และคืน
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามจํานวนที่คํานวณได้ดังกล่าว 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีส านักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังให้เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ เมื่อมีการ
จดทะเบียนกองทุนรวมฯ ไปแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมฯ ทันที 
ซึ่งจะต้องมีการดําเนินการตามกระบวนการชําระบัญชีของกองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ใน
หัวข้อ 14.6 “การช าระบัญชีกองทุนรวมฯ” ซึ่งจะมีการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมฯ ก่อนคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก หรือการปิดการเสนอขายคร้ังแรก หมายถึง 
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเสนอขายครั้งแรก 

วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

เมื่อเกิดกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “กรณีที่ต้องมีการคืน
เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน” ข้างต้น บริษัทจัดการจะคืน หรือดําเนินการให้ผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (ตามแต่กรณี) คืนเงิน
ค่าจองซื้อหน่วยลงทุน (พร้อมด้วยผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจําหน่าย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีท่ีต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ 
8.2.9 “การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน” วรรคหนึ่ง (ก) (ข) และ (ง)) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
ที่จองซื้อผ่านบริษัทจัดการ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) ตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ “กรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจอง
ซื้อหน่วยลงทุน” ข้างต้น  โดยการโอนเงินเข้าบัญชีในชื่อของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน หรือชําระเป็น
เช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้จองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการท่ีผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหน่วย
ลงทุน ภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในแต่ละกรณีตามหัวข้อ “กรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุน” ข้างต้น 
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หากผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายใด 
(แล้วแต่กรณี) ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ (แล้วแต่กรณี) ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้แก่ผู้จอง
ซื้อที่จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านตนได้เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหนว่ยลงทุนแตล่ะรายเอง ต้องรับผิดชอบ บริษัทจัดการ
จะดําเนินการให้ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
แต่ละราย (แล้วแต่กรณี) ชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกําหนดเวลานั้น
จนถึงวันท่ีชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน 

8.2.10 เอกสารประกอบการจองซื้อหน่วยลงทนุ  

เอกสารประกอบการจองซื้อหน่วยลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะยินยอมผ่อน
ผันให้เป็นกรณีๆ ไป โดยบริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาเปล่ียนแปลงหรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร 

(ก) กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างด้าว 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง/ใบต่างด้าว (กรณีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย) หรือสําเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่
เอกสารแสดงตนข้างต้นไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือที่อยู่ของผู้จอง
ซื้อ) ทั้งนี้ กรณีบุคคลสัญชาติต่างด้าว หากมีถิ่นที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ ต้อง
ระบุท่ีอยู่ในประเทศไทยในใบจองซื้อหน่วยลงทุนด้วย  

2. เฉพาะกรณีทีผู้่ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับ
การจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้จองซื้อจะต้องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว (Statement) ที่ได้เปิดไว้
กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้อง
ไม่เป็นบัญชีร่วม 

ทั้งนี้ ในกรณีคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หากผู้จองซื้อมิได้ให้สําเนา
หน้าแรกของสมุดบัญชีดังกล่าวไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจอง
ซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

ให้ใช้เอกสารข้อ 1. และ 2. จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้อง ทั้งนี้ 
สําเนารายการเดินบัญชี (Statement) ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชี (ห้ามใช้
กระดาษ Reused) 
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(ข) กรณคีณะบุคคล 

1. สําเนาเอกสารการจัดตั้งคณะบุคคล 

2. สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีคณะบุคคล (ต้องระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรในใบ
จองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ประสงค์จะจองซื้อ แยกต่างหากจากการจองซื้อในชื่อ
ของบุคคลธรรมดา) 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม
รับรอง 

4. หนังสือมอบอํานาจ หรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อม
สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอํานาจกระทําการเป็นฉบับสําเนา 
เอกสารฉบับสําเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอบอํานาจด้วย 

5. เฉพาะกรณีทีผู้่ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับ
การจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้จองซื้อจะต้องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว (Statement) ที่ได้เปิดไว้
กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้อง
ไม่เป็นบัญชีร่วม 

ให้ใช้เอกสารข้อ 1. – 5. จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้อง ทั้งนี้ 
สําเนารายการเดินบัญชี (Statement) ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชี (ห้ามใช้
กระดาษ Reused) 

กองทุนส่วนบุคคล และ/หรือ คณะบุคคลที่จองซื้อโดยใช้หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนโดย
ไม่ได้ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร จะถือเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาที่ใช้หมายเลข
บัตรประจําตัวประชาชนเดียวกัน และบริษัทจัดการจะรวมจํานวนจองซื้อในใบจองซื้อทุกใบเป็น 
1 รายการเพื่อใช้ในการจัดสรร 
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(ค) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

1. สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และสําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
ของบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน 

2. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ระบุในลักษณะให้ลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย หรือลงทุนในหลักทรัพย์นี้ได้ 

3. หนังสือมอบอํานาจ หรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล และผู้รับมอบอํานาจ อนึ่ง หากหนังสือมอบอํานาจกระทําการเป็นฉบับสําเนา 
เอกสารฉบับสําเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบอํานาจด้วย  

5. เฉพาะกรณีทีผู้่ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับ
การจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้จองซื้อจะต้องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว (Statement) ที่ได้เปิดไว้
กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้อง
ไม่เป็นบัญชีร่วม 

ทั้งนี้ ในกรณีคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หากผู้จองซื้อมิได้
ให้สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีดังกล่าวไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ดําเนินการให้
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนมีการ
คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

ให้ใช้เอกสารข้อ 1. – 5. จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้อง ทั้งนี้ 
สําเนารายการเดินบัญชี (Statement) ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชี (ห้ามใช้
กระดาษ Reused) 

(ง) กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ผู้ดูแลทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ 
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1. สําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติ
บุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้และหนังสือรับรองการเป็นนิติ
บุคคลดังกล่าว ต้องออกมาไม่เกิน 6 เดือน โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติ
บุคคล ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการ
ลงลายมือชื่อ ท่ีตั้งสํานักงานใหญ่  

2. หนังสือมอบอํานาจที่นิติบุคคลต่างประเทศนั้นมอบอํานาจให้ ผู้ดูแลทรัพย์ สิน 
(Custodian) หรือสําเนา 

3. หนังสือมอบอํานาจของผู้ดูแลทรัพย์สิน (Custodian) หรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิด
อากรแสตมป์ 30 บาท 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล และผู้รับมอบอํานาจ 

5. เฉพาะกรณีทีผู้่ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับ
การจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้จองซื้อจะต้องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว (Statement) ที่ได้เปิดไว้
กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้อง
ไม่เป็นบัญชีร่วม 

ทั้งนี้ ในกรณีคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หากผู้จองซื้อมิได้
ให้สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีดังกล่าวไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ดําเนินการให้มี
การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

ให้ใช้เอกสารข้อ 1. – 5. จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้อง ทั้งนี้ 
สําเนารายการเดินบัญชี (Statement) ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชี (ห้ามใช้
กระดาษ Reused) โดยเอกสารสําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิตบิุคคลต้องได้รับการรับรองลายมอื
ชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยกงสุลของไทยอายุไม่เกิน 6 เดือน 
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หมายเหตุ  

- กรณีเป็นเอกสารที่มาจากต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท  

- ผู้ลงทุนทุกรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและข้อกําหนดต่างๆ ตามที่
ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ นี้ และ/หรือ ตามประกาศ คําส่ัง ระเบียบต่างๆ ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศ กําหนด ทั้งที่ได้มีอยู่ในปัจจุบัน และ
ที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสาร หรือขอเอกสารเพิ่มเติม 
หรือทดแทน ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด หรือระเบียบของบริษัทจัดการ  และ/หรือ
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

8.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการ และผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายคร้ัง
แรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อน้ี ท้ังนี้ ในกรณีท่ีส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใด
ที่มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่าง
อื่น และ/หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเห็นว่าการเสนอขายคร้ังแรก
อาจมีปัญหา อุปสรรค หรือข้อจํากัดในการดําเนินการ หรือกรณีที่บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนเห็นสมควร บริษัทจัดการและ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 
หรือหนังสือชี้ชวนตามความเหมาะสม เพื่อให้การเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ประสบความสําเร็จ 

8.3.1 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

(1) การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื้อทั่วไป 

บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จอง
ซื้อทั่วไปภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนไม่เกิน
จํานวนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื้อทั่วไปตามที่
ระบุไว้ในหัวข้อ 8.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการและผู้ประกัน
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตาม
จํานวนที่จองซื้อ 
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(ข) ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนเกิน
จํานวนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื้อทั่วไปตามที่
ระบุไว้ในหัวข้อ 8.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการและผู้ประกัน
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป ดังนี ้

1. บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายในรอบแรกตามจํานวนจองซื้อขั้นต่ํา 
5,000 หน่วย โดยหากผู้จองซื้อทําการจองซื้อมากกว่า 1 ใบจองซื้อหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวน
สิทธิที่จะนําจํานวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อตามใบจองซื้อหน่วยลงทุนทุกใบ
มารวมกันเพื่อทําการจัดสรรตามวิธีการท่ีกําหนดในข้อนี้ และเมื่อได้รับผลการ
จัดสรรของผู้จองซื้อรายนั้นแล้ว บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนจะดําเนินการแจ้งผลการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อแยกเป็นแต่ละใบ
จองซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของการจองซื้อที่ปรากฏในใบคําขอขอเปิด
บัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละฉบับ 

2. ในรอบต่อๆ ไป บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1. ข้างต้นให้แก่ผู้จองซื้อ
ทั่วไปทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรอบละ 1,000 หน่วย วนเป็นรอบไปเรื่อยๆ 
จนกว่าจะครบจํานวนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน
สําหรับผู้จองซื้อทั่วไปตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 8.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วย
ลงทุน”  

3. ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อในข้อ 1. หรือ 
ข้อ 2. ทุกรายได้ในรอบใด บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนจะใช้วิธีสุ่มคัดเลือกรายชื่อ ผู้จองซื้อทั่วไปที่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรร (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทําการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้กับผู้จองซื้อที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้อตามที่สุ่ม
คัดเลือกได้นั้น 

4. บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนให้แกผู้่จองซือ้เตม็ตามจาํนวนท่ีจองซื้อ และคืนเงินค่าจอง
ซื้อส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้กับผู้ลงทุนรายนั้นในกรณีที่จํานวนหน่วย
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ลงทุนทีผู้่จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื้อทั่วไปตามที่ระบุ
ไว้ในหัวข้อ 8.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” 

โดยการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายนั้น จะดําเนินการโดยบริษัท เซ็ทเทรด
ดอทคอม และคาดว่าจะสามารถประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนได้อย่างเร็วภายในวันที่ 2 
กรกฎาคม 2558 จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 โดยผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้
ที่สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสุนนการ
ขายหน่วยลงทุน (ในวันและเวลาท าการเท่านั้น) หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.ktam.co.th 
www.scb.co.th www.scbs.com และ www.egatif.com ทั้งนี้ สําหรับการตรวจสอบที่สํานักงาน
ของ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ตามที่
กําหนดไว้ในหัวข้อ 8.2.3 “การก าหนดจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายสุดท้าย” นั้น 
สามารถตรวจสอบได้เฉพาะข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนที่มีการจองซื้อผ่านผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายนั้นเท่านั้น 

ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้ บริษัทจัดการ และผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปที่จองซื้อและได้ชําระเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่จองซื้อแล้ว ในกรณีที่จํานวนเงินค่าจองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อ
หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไปมากกว่าจํานวนเงินที่ได้รับชําระ บริษัทจัดการและ
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการจัดสรร
สําหรับผู้จองซื้อทั่วไปตามที่ระบุไว้ข้างต้นโดยใช้จํานวนเงินค่าจองซื้อที่ได้รับชําระเป็นเกณฑ์ 

(2) การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อพิเศษ  

(ก) บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษ ตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในหัวข้อ 
8.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” ตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ประกัน
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน จะได้กําหนด 

(ข) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ และผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนพิจารณาแล้วเห็น
ว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการและ
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
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หน่วยลงทุนสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็
ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากการจดทะเบียนกองทุนรวมฯ แล้วเสร็จ และนาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้วเท่านั้น โดยบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือแจ้งผลการฝาก
หลักทรัพย์ หรือใบหน่วยลงทุน (กรณีผู้จองซื้อขอออกเป็นใบหน่วยลงทุน) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายคร้ังแรก ทั้งนี้ วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก หมายถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 
2558 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเสนอขายครั้งแรก 

8.3.2 ข้อจ ากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน 

(ก) ข้อจํากัดในการจัดสรรหนว่ยลงทนุให้แกบุ่คคลใดรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด จะเป็นไปตามที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีท่ีส านักงาน ก.ล.ต. และ /หรือ หน่วยงานอื่นใด
ที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ /
หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวน
สิทธิที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั้น และในการเสนอขายคร้ังแรก  บริษัทจัดการและ
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อจํากัดดังที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 
8.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” 

(ข) เนื่องจากมีการแบ่งแยกจํานวนหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษและ กฟผ. ออก
จากหน่วยลงทนุที่จะเสนอขายตอ่ผู้จองซื้อทั่วไปไว้แล้วตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 8.2.5 “สัดส่วน
การจัดสรรหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อ
ทั่วไปให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษที่ได้รับการจัดสรรแบบผู้จองซื้อพิเศษ หรือ กฟผ.อีก เว้นแต่เป็นการ
จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของ ผู้จองซื้อทั่วไปให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษ ทั้งนี้ 
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละรายรวมทั้งกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ลงทุนรายนั้น
ต้องไม่เกินอัตราตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 8.7.2 “อัตราการถือหน่วยลงทุน” 

8.3.3 ข้อตกลงเรือ่งการห้ามขายหนว่ยลงทนุของ กฟผ. 

อนึ่ง ภายหลังการปิดการเสนอขายคร้ังแรก และการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว กฟผ. จะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ทั้งหมดในการเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ กฟผ. ได้ตกลงกับบริษัทจัดการ ในฐานะผู้กระทําการ
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แทนกองทุนรวมฯ ว่าจะไม่ขาย โอน หรือจําหน่ายด้วยประการอื่นใดซึ่งหน่วยลงทุนที่ตนจองซื้อจํานวน
ดังกล่าว เป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ เว้นแต่เป็นกรณีได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมฯ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ 

8.4 การจดทะเบียนกองทุนรวมฯ 

เมื่อการเสนอขายครั้งแรกเสร็จสิ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินท่ีได้รับจากการเสนอขาย
เป็นกองทุนรวมฯ กับส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายครั้งแรก 

ทั้งนี้ กองทุนรวมฯ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

(1) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่น้อยกว่า 500 ราย  

(2) มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
(กล่าวคือ”อัตราการถือหน่วยลงทุน” ตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 8.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” ท้ายนี้) 

(3) มูลค่าหน่วยลงทนุที่จาํหน่ายได้มีมลูค่าไม่น้อยกวา่ 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การคํานวณมูลค่าหน่วยลงทนุที่
ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

(4) มีการทําสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(5) มีการทําข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

(6) มีการทําสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือมีการแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมฯ ได้อันเนื่องมาจากการขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ (1) (2) หรือ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อทุกราย ตาม
รายละเอียดทีร่ะบุไว้ในหัวข้อ 8.2.9 “การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน” 

8.5 วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไม่ว่าในทอดใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอ
ขายครั้งแรก หรือการเสนอขายครั้งต่อๆ ไป ถือว่าเป็นการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหนว่ยลงทุนกับบริษัทจัดการซึ่งได้มีการลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยชอบจากบริษัทจัดการ 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ จะอยู่ในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ในกรณีที่มีความจําเป็น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนอาจร้องขอให้นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนให้ได้โดยยื่นคําขอออกใบหน่วย
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ลงทุนตามแบบที่นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซึ่งนาย
ทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการกําหนด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอดังกล่าว นายทะเบียน และ/หรือ 
บริษัทจัดการต้องจัดการให้มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลที่จําเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ 

8.5.1 วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ระบุโดยนายทะเบียน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้โอนจะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการทีน่ายทะเบียน และ/
หรือ บริษัทจัดการ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กําหนด 

8.5.2 วิธีการโอนหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือใบหน่วยลงทุนและประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องยื่นคําขอโอนหน่วย
ลงทุนตามแบบที่กําหนดต่อนายทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบคําขอโอนหน่วย
ลงทุนที่ลงนามโดยผู้โอนและผู้รับโอน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนจะกําหนด และ
ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการท่ีนายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการกําหนด 

การโอนหน่วยลงทุนให้มีผลบังคับและใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้  และถือว่าได้รับการรับรองโดยนาย
ทะเบียนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนทําการบันทึกรายชื่อผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที่นายทะเบียนกําหนด 

ทั้งนี้  นายทะเบียนหรือบริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะเป็นผลให้กองทุนรวมฯ มีผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 8.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” หรือการโอนที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์กําหนด 

8.6 ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมฯ ไม่มีข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุนตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย เว้นแต่การโอนนั้นจะทําให้
อัตราการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ขัดต่อหลักเกณฑ์ทีร่ะบุไว้ในหัวข้อ 8.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” 

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไขเปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการให้
เป็นไปตามนั้น  
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8.7 ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้การจัดสรรหนว่ยลงทนุในการเสนอขายครั้งแรกและการถือหน่วยลงทุนหลังจาก
นั้น ของแต่ละบุคคล รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน 
บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามบทบัญญัติที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (รวมถึง
ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

8.7.1 กลุ่มบุคคลเดียวกัน 

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามหัวข้อนี้ ให้ถือว่าบุคคลที่มีความสัมพันธ์
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือหลายลักษณะดังต่อไปนี้ หรือตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม เป็นกลุ่มบุคคล
เดียวกัน 

(ก) คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(ข) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคล
ดังกล่าวไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
หรือความเป็นหุ้นส่วนท้ังหมด และ 

(ค) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น แต่ทั้งนี้ มิให้รวมถึงกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

8.7.2 อัตราการถือหนว่ยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก ให้แก่บุคคลใดๆ (รวมถึงกลุ่มบุคคล
เดียวกันของบุคคลนั้น) ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
รวมฯ และจะดําเนินการให้การถือหน่วยลงทุนหลังจากนั้นของบุคคลใดๆ (รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ของบุคคลนั้น) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ ยกเว้น
กรณีต่อไปน้ี 

(ก) การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวมฯ ให้แก่บุคคลต่อไปน้ี 

1. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
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2. กองทุนสํารองเล้ียงชีพซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

4. กองทุนประกันสังคมซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตามที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติม หรือ 

5. นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 

(ข) การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ที่รับหน่วยลงทุนตามข้อ
ผูกพันภายใต้สัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ ไว้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันท่ีรับหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 1 
ปีดังกล่าว บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถูกจํากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในส่วนที่
ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวมฯ ทั้งนี้ บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลในกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับ กฟผ. 

8.7.3 อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก จะมีการเสนอขายหน่วยลงทุนภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยหาก
ปรากฏว่า ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว มีผู้ลงทุนตา่งด้าวเข้ามาเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือควบคุมการถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้าวไม่
เกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ   

บริษัทจัดการจะแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตาม
ประกาศ ทน. 1/2554 เพื่อควบคุมให้อัตราการถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจํากัดที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์ที่
ใช้บังคับ 
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8.8 ผลของกรณีอัตราการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

8.8.1 หน้าที่ของบริษัทจัดการ 

(ก) บริษัทจัดการจะต้องรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่บริษัท
จัดการทราบหรือควรทราบถึงเหตุที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ 
ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในข้อ 8.7.2 
“อัตราการถือหน่วยลงทุน” 

(ข) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วย
ลงทุนในส่วนท่ีไม่เป็นไปตามอัตราที่กําหนดไว้ในข้อ 8.7.2 “อัตราการถือหน่วยลงทุน” ออกไป 

(ค) บริษัทจัดการจะต้องแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ และตามประกาศ ทน. 1/2554 เพื่อควบคุมให้อัตราการถือหน่วยลงทุนของคน
ต่างด้าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ และนายทะเบียนจะต้องไม่รับโอนหน่วยลงทุน 
หรือไม่รับคนต่างด้าวลงทะเบียนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน หากการรับจดทะเบียนโอนหรือการรับ
ลงทะเบียนดังกล่าวจะเป็นเหตุให้การถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้าวไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่
กําหนด 

(ง) บริษัทจัดการจะต้องดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนด
ไว้ในข้อ 8.7.2 “อัตราการถือหน่วยลงทุน” และ 8.7.3. “อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว” ไม่มี
สิทธิออกเสียงหรือรับเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กําหนด ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 8.8.2 “ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน” 

(จ) หากปรากฏแก่บริษัทจัดการว่าหลังพ้นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่รับหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ประกัน
การจัดจ าหน่ายหนว่ยลงทนุหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันยังคงถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตรา 1 ใน 
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ ใหบ้ริษัทจัดการดําเนินการ
ตามที่ระบุไว้ข้างต้นโดยอนุโลม 

8.8.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในข้อ 8.7.2 “ อัตราการถือหน่วย
ลงทุน” และ 8.7.3 “อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรือ ไม่มีสิทธิออกเสียงในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กําหนดนั้น 
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(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในข้อ 8.7.2 “อัตราการถือหน่วย
ลงทุน” 8.7.3“อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในส่วนของหน่วย
ลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กําหนดนั้น ทั้งนี้ จะยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน 
โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว ในระหว่างที่บริษัท
จัดการยังมิได้ดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงิน
ปันผลส่วนดังกล่าวออกจากจากบัญชีและทรัพยส์ินของกองทุนรวมฯ โดยไม่นํามารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ  

(ค) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่
กําหนดไว้ในหัวข้อ 8.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงนิปันผลใน
ส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือไม่เกินกว่าอัตราที่กําหนดนั้นให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นตาม
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของแต่ละราย 
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9. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

โดยปกติในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะต้องจัดหาข้อมูลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเพียงพอ
ต่อการพิจารณาลงมติของ ผู้ถือหน่วยลงทุน  ซึ่งต้องประกอบด้วยความเห็นของบริษัทจัดการและ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ในเรื่องที่ต้องลงมติดังกล่าว ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งลงมติในเรื่อง
ดังกล่าว 

9.1 เร่ืองที่ต้องอนุมัติโดยมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงในเรื่องการดําเนินการต่อไปน้ีของกองทุนรวมฯ 

(ก) การถอดถอนหรือแต่งตั้งบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 
10.1.3 “เงื่อนไขในการเปล่ียนตัวบริษัทจัดการ” และหัวข้อ 10.2.2 “เงื่อนไขในการเปล่ียนตัวผู้ดูแล
ผลประโยชน”์ 

(ข) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจาํหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือ
ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจําหน่ายไป
ดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีการได้มาเพิ่มเติมหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานตามข้อตกลงหรือ
สัญญาที่มีกับส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลและ
กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกจิการน้ัน (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็น
นิติบุคคลด้วย) ซึ่งได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือในกรณีการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจําหน่ายไปดังกล่าว ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณา
จากมูลค่าการลงทุนภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ 
ลงทุนเพิ่มเติม” และ 2.2.6 “การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ” 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีการกําหนดไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แล้วว่าการได้มาเพิ่มเติมหรือ
การจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้บริษัทจัดการมีอํานาจปฏิบัติตามที่กําหนดไว้นั้น โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 2.2.1 “การลงทุนในสิทธิ
ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย” 
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(ค) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐาน ที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการการ
เข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาซึ่งได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือ 
เป็นการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.7 “การบริหาร
จัดการหรือการจัดผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต” ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกําหนดไว้
อย่างชัดแจ้งในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แล้วว่าการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ หรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้บริษัทจัดการมีอํานาจปฏิบัติตามที่กําหนด
ไว้นั้นโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ง) การเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐาน หรือการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันเป็นสัญญาที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของทรัพย์สิน
หรือสัญญา (แล้วแต่กรณี) ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการทําธุรกรรมดังกล่าว หรือ ณ เวลาที่มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรม
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกวา่ ตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในหัวข้อ 5.1.3 “การด าเนินการท่ี
ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน” ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีการกําหนดไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ แล้วว่าการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน หรือการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ หรือ
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้บริษัทจัดการมีอํานาจปฏิบัติตามที่กําหนดไว้นั้นโดยไม่ต้องขอมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(จ) การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทท่ีกองทุนรวมฯ เป็นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค 
(จ) ของคําว่า “ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน” ทําธุรกรรมตามข้อ (2) (3) (4) (7) หรือ (8) กับบุคคลที่
เกี่ยวข้องตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในหัวข้อ 5.1.3 “การด าเนินการท่ีต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน” 

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่
กําหนดไว้ในหัวข้อ 12 “การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ” 
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(ช) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 7.2 “การเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียน” 

(ซ) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 7.3 “การลดเงินทุนจด
ทะเบียน” 

(ฌ) การควบหรือรวมกับกองทุนรวมอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ญ) การเลิกกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 14 “การเลิกกองทุนรวมฯ การคืนเงิน และการเพิก
ถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน” 

(ฎ) การเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน หรือกองทุนรวมฯ ที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 13.3.2 
“การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” และ 

(ฎ) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือ
หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และเรื่องที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งในกรณีดังกล่าวต้องได้รับมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ถือหน่วยลงทุน  

9.2 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน หรือโดยการเรียก
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได ้

บริษัทจัดการจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้านับจากวันท่ีมีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ เข้าชื่อกันทํา
หนังสือขอให้บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าชื่อกันทําหนังสือขอภายในระยะเวลาที่กําหนดข้างต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วย
ลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ อาจเรียก
ประชุมเองก็ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ 
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9.3 การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจัดการจะต้องแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ และนาย
ทะเบียน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน (หรือกําหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียน
กําหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนนั้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ บริษัท
จัดการจะต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือ
กําหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนกําหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนตามที่เคยแจ้งไว้
นั้น 

บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน  

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบันทึกข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นจริง ดังนั้น การจ่ายหรือการ
แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และสิทธิใน
การได้รับหรือข้อจํากัดสิทธิใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
ให้ถือว่าเป็นการท่ีบริษัทจัดการกระทําไปโดยชอบ 

9.3.1 การขอมติโดยส่งหนังสือ 

ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เว้นแต่เป็น
กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระทําตามที่
กําหนดไว้ในหัวข้อ 12.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ” 

9.2.3 การขอมติโดยเรียกประชุม 

(ก) องค์ประชุม 

1. การขอมติโดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งหมด โดยมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ เว้นแต่ที่กําหนดไว้ในข้อ (ข) ท้ายนี้ 
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2. องค์ประชุมที่กําหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้นํามาใช้บังคับกับการขอมติเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระทําตามที่
กําหนดไว้ในหัวข้อ 12.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ” 

(ข) สิทธิออกเสียง 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่
จะลงมติใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินั้น 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 8.7 
“ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” จะต้องงดออกเสียงสําหรับหน่วยลงทุนส่วนที่ถือเกิน
อัตรานั้น 

(ค) ข้อก าหนดในการออกเสียง 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยลงทุนที่ตนถือ 

2. เว้นแต่กรณีที่กําหนดไว้ในข้อ 3. และข้อ 4. ท้ายนี้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตาม
จํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (เกินกว่าร้อยละ 50) ของจํานวนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

3. เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ มติของ ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ร้อยละ 75 หรือมากกว่า) ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

1) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่า
เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจําหน่ายไปดังกล่าว ตามหัวข้อ 2.2.3 
“การลงทุนในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนเพิ่มเติม” หรือการ
ตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯ เป็นผู้ถือหุ้น
ตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคําว่า “ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน” 
ดําเนินการดังกล่าว 

2) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หรือจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 
100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
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รวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าวตามหัวข้อ 3.7“
การบริหารจัดการหรือการจัดผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานใน
อนาคต” หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุน
รวมฯ เป็นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคําว่า “ทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐาน” ดําเนินการดังกล่าว 

3) การเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วข้อง หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออก
เสียงเพื่อให้บริษัทท่ีกองทุนรวมฯ เป็นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของ
คําว่า “ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน” เข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่กําหนดในหัวข้อ 5.1.3 “การ
ด าเนินการท่ีต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน” 

4) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการในหัวข้อ 7.2 “การเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียน” หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่
กองทุนรวมฯ เป็นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคําว่า “ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐาน” ดําเนินการดังกล่าว 

5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการในหัวข้อ 7.3 “การลด
เงินทุนจดทะเบียน” หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่
กองทุนรวมฯ เป็นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคําว่า “ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐาน” ดําเนินการดังกล่าว 

6) การควบหรือรวมกับกองทุนรวมอื่น 

4. มติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
กองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในหัวข้อ 12.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ” 

9.4 ผลผูกพัน 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนมีผลผูกพันต่อบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามมตินั้น เนื่องจากบริษัทจัดการมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ โครงการจัดการกองทุน
รวมฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และมติผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 
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ผลผูกพันของมติของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการด้วย 
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10. การจัดการกองทุน 

10.1 บริษัทจัดการ 

ในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่ได้รับอนุมัติ
จากส านักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ สิทธิและภาระผูกพันของบริษัทจัดการเป็นไปตามที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

10.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการมีอํานาจโดยทั่วไปในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

(ก) สิทธิในการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน
ของกองทุนรวมฯ ตลอดจนโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์  และ
ข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนรวมฯ หรือบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ
กองทุนรวมฯ) หรือทั้งกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา  

(ข) สิทธิในการปฏิเสธคําขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนนั้นไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
ของโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรือ กฎหมายหลักทรัพย์ หรือหากการอนุมัติการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าวจะทําให้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ หรือกฎหมายหลักทรัพย์ 

(ค) สิทธิในการได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมฯ และหักค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมฯ 
ตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

(ง) สิทธิในการขอคําปรึกษาและคําแนะนําจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนในเรื่องที่
เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการบริหาร
จัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานทีก่องทุนรวมฯ ลงทุน 

(จ) สิทธิในการถอดถอนกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาการ

ลงทุนตามที่เห็นว่าเหมาะสมตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

 (ฉ) มีสิทธิและอํานาจในการเข้าทําเอกสารธุรกรรม และใช้สิทธิหรือดําเนินการตามที่กําหนดไว้ใน
เอกสารธุรกรรม รวมทั้งใช้ดุลพินิจเพื่อผ่อนผันกรณีผิดนัดที่เกิดขึ้นภายใต้เอกสารธุรกรรม
ตามที่เห็นสมควร 



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
179 

(ช) สิทธิและอํานาจในการดําเนินการลงนามในเอกสารใดๆ และเข้าผูกพันในธุรกรรมใดๆ ในนามของ
กองทุนรวมฯ ภายใต้ขอบเขตของโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติของผู้ถือหน่วยลงทุน และกฎหมายหลักทรัพย์ และ 

(ซ) สิทธิและอํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการใดๆ ที่อาจแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในเอกสาร
ธุรกรรมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์และความคล่องตัวในการบริหารจัดการกองทุน
รวมฯ และประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อ
สาระสําคัญของเอกสารธุรกรรม 

10.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของบริษัทจัดการคือจะต้องบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ รวมทั้ง
ทรัพย์สินและหน้ีสินของกองทุนรวมฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้
ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนรวมฯ หรือบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การบริหารจัดการกองทุนรวมฯ) หรือท้ังกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา  

บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีจะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) การบริหารจัดการกองทุนรวมฯ 

ในการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 

1. จัดการกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่ได้รับอนุมัติจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์  และข้อตกลงต่างๆ ซึ่ง
กองทุนรวมฯ เข้าเป็นคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 
125 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ 

2. จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน ที่มีสาระไม่
ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการ
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กองทุนรวมฯ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวนฉบับร่างที่ยื่น
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

3. จัดให้กองทุนรวมฯ มีลักษณะไม่ต่างไปจากสาระสําคัญที่แสดงไว้ล่าสุดต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ตลอดอายุของกองทุนรวมฯ และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงลักษณะของ
กองทุนรวมฯ บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้กองทุนรวมฯ มีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 

4. แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามข้อกําหนด 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และดําเนินการให้
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการเป็นไป
ตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ 

5. จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชี้ชวน และโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ  (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
หนังสือชี้ชวน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1) บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ต่อผู้ลงทุน ด้วยวิธีการที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ก่อนวันเริ่มเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยร่างหนังสือชี้ชวนดงักล่าวต้องมขี้อมูลท่ีครบถว้น ถูกต้อง เพียงพอ 
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

2) จัดส่งหนังสือชี้ชวนที่มีสาระสําคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้แก่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 1 วันท าการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้
ชวนแก่ผู้ลงทุน และจัดส่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล
หนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวมฯ (Mutual Fund Report and 
Prospectus System ("MRAP")) 

3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน 
โดยต้องมีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผู้ลงทุนจะศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้
ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการ
เปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนตาม 1) ต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน 

6. ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทนุโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและไม่มีลักษณะที่ทําให้ผู้ลงทุนสําคัญผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตาม
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หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด 

7. ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตั้งบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ทําหน้าที่ใน
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน  บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้ที่จะจําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานทีก่องทุนรวมฯ จะลงทุนในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน 

8. ประชาสัมพันธ์การขายหนว่ยลงทนุอยา่งกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับ
การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย 

9. ในการจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานและในการควบคุมการจัดการดังกล่าว 
บร ิษ ัทจ ัดการต้อง ดํา เน ินการและค วบคุม ด ูแลใ ห ้การจ ัดกา ร เป ็น ไปตา ม
สาระสําคัญที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการต้อง
จัดให้มีข้อกําหนดในเอกสารสัญญาที่เข้าทําหรือจะเข้าทําเกี ่ยวกับการจัดการ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เช่า ผู้รับสิทธิ หรือผู้รับจ้างที่นําทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานของกองทนุรวมฯ ไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริง
และเหตุผลต่อบริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ อัน
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน 

10. ได้มาเพิ ่มเติมและจําหน่ายไปซึ ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื ้นฐาน  ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

11. ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการต้องทําให้
มั่นใจได้ว่ากองทุนรวมฯ จะไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง โดยจะจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อื่น
ดําเนินการเท่านั้น และบริษัทจัดการต้องดําเนินการให้การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 
และตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

12. ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดถอืหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึง รวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ 
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13. ดําเนินการที่จําเป็นเพื่อควบคุมดูแลและให้มั่นใจได้ว่าการถือหน่วยลงทุนของผู้
ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมฯ ไม่เกินสัดส่วนที่บังคับใช้ซึ่งกําหนดโดยกฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการโครงสร้างพื้นฐานทีก่องทุนรวมฯ เข้าลงทุน 

14. เพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 
1/2554 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ประกาศใช้บังคับโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ส านักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ 

15. จ่ายผลตอบแทนการลงทุนหรือเงินแบ่งปันส่วนทุนจากกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทนุรวมฯ 
และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ  รวมทั้งเป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ 

16. จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ จะได้มา และ
การประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครั้งถัดๆ มาให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้กําหนดไว้ 

17. ดําเนินการเลิกกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ
กฎหมายหลักทรัพย์ 

18. จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมสําหรับการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ 
อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนรวมฯ 
ให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ 
และดําเนินการให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรท่ีแต่งตั้งดังกล่าวมีความรู้ความสามารถ
ที่เหมาะสมเพื่อบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ 

2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนรวมฯ รวมทั้งการ
ตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) ทรัพย์สินโครงสร้าง

พื้นฐานที่จะลงทุน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัการจัดตั้งกองทุนรวม
ฯและทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ลงทุนของผู้ลงทุน และ 
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3) การกําก ับดูแลบริหารและจัดการความเ สี ่ยงที ่เ กี ่ยวกับทรัพย์ส ิน

โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 
และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุน 

19. บริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอํานาจให้
บุคคลอื่นใด เว้นแต่บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจัดการกองทุนรวมฯ 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน ทั้งนี้  การ
มอบหมายดังกล่าว (ถ้ามี) ต้องเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

20. ในส่วนของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนในรูปแบบของสิทธิใน
การรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้อันรวมถึง (แต่ไม่
จํากัดเพียง) รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

1) บริษัทจัดการจะต้องดําเนินการให้ กฟผ. และผู้ประกอบกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่เป็นคู่ สัญญารายอื่นใด จัดให้มีกลไกให้บริษัทจัดการหรือผู้ที่
บริษัทจัดการมอบหมายสามารถเข้าตรวจสอบหรือสอบยันความถูกต้อง
ครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุนรวมฯ ได้รับตามข้อตกลง ตลอดจน
จัดส่งรายงานหรือข้อมูลท่ีเกีย่วขอ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อใชใ้นการติดตามและ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าว และ 

2) บริษัทจัดการต้องดําเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุนรวมฯ ได้รับอย่างสม่ําเสมอ และหากพบความ
ผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจทําให้กองทุนรวมฯ ไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่
ถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง บริษัทจัดการต้องดําเนินการหรือมอบหมายให้
ผู้เชี่ยวชาญดําเนินการให้ กฟผ. ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว 

21. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงาน
ของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 
ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม  Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติการและดําเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ 
ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจน
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มีสิทธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง 
หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 

22. ดําเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ และรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของบริษัทจัดการ แต่ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ข) การลงทุน 

1. เข้าทําสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานในนามของกองทุนรวมฯ 
ภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
รวมฯ 

2. ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
รวมฯ  เว้นแต่รอบระยะเวลาบัญชี สุดท้ายของอายุกองทุนรวมฯ  หรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ 

3. ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
รวมฯ ภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน 

4. ดําเนินการให้กองทุนรวมฯ ไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐาน เว้นแต่ทรัพย์สินอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้กองทุนรวมฯ 
สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และดําเนินการให้การลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สิน
อื่นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุน 

(ค) การเรียกเก็บและช าระเงินของกองทุนรวมฯ 

ดําเนินการเกี่ยวกับการเรียกเก็บและชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด
จากกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 
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(ง) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ 

1. จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
ประกาศ ทน. 1/2554 และแต่งตั้งบุคคลเข้าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่

ปรึกษาการลงทุน  ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อกําหนดที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ  

2. จัดให้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในประกาศที่ เกี่ยวข้องซึ่งออก
ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
ส านักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้จัดการกองทุนรวมฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและ
ประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้บังคับกับบริษัท
จัดการ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะต้องรายงานการ
แต่งตั้งและการส้ินสุดการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรวมฯ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศที่เกี่ยวข้องของส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมฯ 
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ 
ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูล ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

3. แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่ (เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ กําหนดและเป็นไปตามข้อกําหนดที่
ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

4. แต่งตั้งนายทะเบียน และเปล่ียนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั้งนายทะเบียนรายใหม่ 
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ กําหนด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง
การแต่งตั้งนายทะเบียน  ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย
ทะเบียนให้เป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของ
ส านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตลอดจนข้อกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
186 

5. แต่งตั้งนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานตาม
กฎหมายหลักทรัพย ์

6. แต่งตั้งที่ปรึกษา (ถ้ามี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ของกองทุนรวมฯ หรือบุคคลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและจําเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
กองทุนรวมฯ อาทิ ท่ีปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย 

7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และเปล่ียนตัว ผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว 

8. แต่งตั้งผู้ชําระบัญชีของกองทุนรวมฯ โดยความเห็นชอบของส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อทํา
หน้าที่เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และดําเนินการอย่างอื่นเท่าที่
จําเป็นเพื่อให้การชําระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อมีการเลิกกองทุนรวมฯ 

9. จัดให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อทําหน้าที่
ขายหน่วยลงทุนหรือให้คําแนะนํากับผู้ลงทุนรายย่อย 

(จ) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ 

1. จัดให้มีการยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้แก่เงินที่ได้รับจากการจําหน่าย
หน่วยลงทุน เป็นกองทุนรวมฯ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแต่
วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 
และประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

2. จัดให้มีการยื่นคําขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ต่อตลาด
หลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ หรือนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมฯ แล้วแต่กรณี 

3. ดูแลให้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังที่
ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 
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ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ กฎ และ/หรือ
คําส่ังนั้น ให้บริษัทจัดการดําเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ โดยไม่ชักช้า 

4. เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ 

5. ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการ
และผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื่องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับ
จากการลงมติในเรื่องดังกล่าว 

6. ให้ความเห็นเกี ่ยวกับเรื ่องที ่บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความสมเหตุสมผลของการประเมินค่า
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน และในเรื่องที่จะต้องได้รับมติอนุมัติจาก ผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

7. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐาน
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะออกหรือจัดให้มีการออกใบหน่วยลงทุน
หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบันโดยมีข้อมูลที่จําเป็นและเพียงพอ
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิง
ต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

8. ดําเนินการกํากับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งจรรยาบรรณ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

9. อํานวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ ยวกับ
กองทุนรวมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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10. จัดทําบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของ
บริษัทจัดการ และนําทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ และผลประโยชน์ที่ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ไปลงทุนไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ 

11. จัดทําและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

12. จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ 

13. จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

14. จัดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 
และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ 

15. จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์และนําส่งงบการเงินต่อส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ 

16. จัดทํารายงานประจําปีของกองทุนรวมฯ โดยมีข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ และส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ 
ภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ 

17. รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้าเมื่อปรากฏ
เหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานทีก่องทุนรวมฯ ลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง 

18. จัดทํา จัดให้มีการทํา จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ ให้
เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

19. ติดตาม ดําเนินการ และส่ังการต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ 
อาทิ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุนรวมฯ ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
ตามสัญญาแต่งตั้งที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมาย



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
189 

หลักทรัพย์ รวมถึงดําเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือ ตามที่ ผู้
ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ 

20. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

10.1.3 เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการ 

กองทุนรวมฯ อาจเปล่ียนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และ/หรือ เมื่อได้รับการ
อนุมัติเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(ก) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมากของผู้ถือหนว่ยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้เปล่ียนบริษัทจัดการ และมีการ
แต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ขึ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวมฯ 

(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทุนรวม หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการได้ 

(ค) ในกรณีท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ส่ังเพิกถอนบริษัทจัดการจากการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ตาม
มาตรา 128 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 

(ง) ในกรณีท่ีที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการที่
กําหนดไว้โครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายหลักทรัพย์ และ/
หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับ
ประกาศ คําส่ัง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว หรือเป็นการเปล่ียนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมใน
ลักษณะที่มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่บริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมฯ ต่อไป 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับ
หน้าที่ต่อไป โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจัดการจะต้องเสนอชื่อบริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด (เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่เอง) โดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะดําเนินการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด เพื่อทําหน้าที่จัดการกองทนุรวมฯ ตามที่
ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทนุรวมฯ แทนบริษัทจัดการภายใน 90 วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้ง
จากบริษัทจัดการ 
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ในการเปล่ียนบริษัทจัดการหากเป็นกรณีทีก่ฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน บริษัทจัดการ
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่บริษัท
จัดการได้ทําการแจ้งการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ (ง) ข้างต้นนี้จน
ครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เห็นชอบกับการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ที่บริษัทจัดการเสนอชื่อ 
หรือกองทุนรวมฯ และ/หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ได้ภายใน 90 วัน
นับนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนรวมฯ โดยในกรณี
ดังกล่าว จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายได้ให้ความเห็นชอบกับการเลิกกองทุนรวมฯ แล้ว 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการในเวลาใดๆ หลังจากผู้ถือหน่วยลงทนุมมีติเปล่ียนตัวบริษัทจัดการ
แล้วตามที่กําหนดไว้ในข้อ (ก) หรือภายหลังจากวันส้ินสุดการปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการตามข้อ (ง) 
ข้างต้น บริษัทจัดการจะยังคงมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ โดยคํานวณจํานวนค่าธรรมเนียมการจัดการตามระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่จริง 

10.2 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ก่อนเริ่มการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ
บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 
รายละเอียดที่อยู่ติดต่อของผู้ดูแลผลประโยชน์มีดังนี้ 

ชื่อ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)  

ที่อยู ่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2724-3377  

หมายเลขโทรสาร 0-2724-5058  

10.2.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี ้

(ก) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่เป็น ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กําหนดไว้ในสัญญา
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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(ข) ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ของบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัดด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนระมัดระวังดูแลรักษาทรัพย์สินดังเช่นผู้ประกอบ
วิชาชีพดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 

(ค) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

(ง) ลงนามในเอกสารที่รับรองการได้รับเงินคา่จองซื้อหนว่ยลงทนุซึ่งได้ฝากไวใ้นบัญชเีพื่อการจองซื้อ
หน่วยลงทุน และลงนามในเอกสารที่รับรองว่าเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนได้ฝากเข้าในบัญชี
ดังกล่าวแล้ว เพื่อยื่นเอกสารดังกล่าวให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. และให้การสนับสนุนการจัดตั้งและ
การจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ กับส านักงาน ก.ล.ต. 

(จ) กํากับดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการโดยเคร่งครัด  

(ฉ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้ 

(ช) ควบคุม และติดตามดูแลให้การเบิกจา่ย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใด
ของกองทุนรวมฯ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ รวมถึงสัญญาการเข้า
ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

(ซ) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ 

(ฌ) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียก
ค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือ
เมื่อได้รับคําส่ังจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีดังกล่าว ให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ได้ 

(ญ) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ฎ) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทุนรวมฯ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
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ของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจําหน่ายไปดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
อิสระ (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมฯ) (ถ้ามี) 

(ฏ) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทําสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีมูลค่าของสัญญา
มากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่
มีการเข้าทําสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ 
(ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมฯ)  

(ฐ) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามี
เหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวมฯ อย่างมีนัยสําคัญ หรือเมื่อเห็นว่าจําเป็นต้องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุนรวมฯ 

 (ฑ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ต้อง
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 

(ฒ) ดําเนินการให้มีการรับหรือชําระเงินจากบัญชีของกองทุนรวมฯ ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรือ ข้อกําหนดของเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่
กรณี) 

(ณ) ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทํานั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะ
ที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดย ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

(ด) ในกรณีท่ีการดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ 

(ต) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอ่ืนตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ 
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(ถ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์  และสัญญาแต่งตั้ ง ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 

10.2.2 เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษัทจัดการอาจเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดังต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมากของผู้ถือหนว่ยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้เปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ 
และมีการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวมฯ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนในลักษณะที่มีนัยสําคัญและไม่สามารถเยียวยาได้ 

(ค) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือ
ธุรกิจสถาบันการเงิน หรือในกรณีที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ 

(ง) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติในหมวด 1 
หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

(จ) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ในสัญญา
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ฉ) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่สําคัญอันเนื่องมาจาก
การแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอันมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ไม่สามารถตกลงกันได้ในการแก้ ไขเปล่ียนแปลงสัญญาแต่งตั้ ง ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้  เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ในกรณีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

(ช) ในกรณีที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการ
แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการทราบหรือควรได้



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
194 

ทราบการขาดคุณสมบัติดังกล่าว หรือวันถัดจากวันที่ส านักงาน ก.ล.ต. ตรวจพบการขาด
คุณสมบัติดังกล่าว และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขการขาดคุณสมบัติดังกล่าวให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ไขการขาด
คุณสมบัติเสร็จส้ิน ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขการขาดคุณสมบัติให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัว ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาให้
แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงาน  ก.ล.ต.  แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้ ง ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั้งนี้ เว้นแต่ส านักงาน ก.ล.ต. จะ
ส่ังการเป็นอย่างอื่น 

(ซ) เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (ก) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดแูลผลประโยชน์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึง
กัน หรือ (ข) เพื่อฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผ่อนผันการชําระหนี้ จัดการทรัพย์สิน ชําระบัญชี 
หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบันหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบังคับ
ต่างๆ และคําเสนอหรือคําร้องดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิกถอนภายใน 60 วัน 

(ฌ) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามี
ความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการ
ทั่วไป 

(ญ) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ข้างต้น โดย
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าว
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน 

เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้กองทุนรวมต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้นในกรณีที่ ผู้ดูแล
ผลประโยชนห์มดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องทํา
หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนและส่งมอบ
ทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จส้ิน 
หรือตามคําส่ังของบริษัทจัดการ หรือส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็น เพื่อให้การ
โอนและส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จน
เสร็จส้ิน ทั้งนี้ ภายในเวลาอันสมควรเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังคงได้รับค่าตอบแทนตามอัตราปกติที่คิดได้ภายใต้สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือ ตามคําส่ังของ
บริษัทจัดการ หรือส านักงาน ก.ล.ต. จะแล้วเสร็จ 

ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ส้ินสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน 
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ถึงกําหนดชําระแต่ยังมิได้ชําระให้แก่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการส้ินสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน 
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด จะคํานวณถึงวันที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ทําหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมฯ อย่างสมบูรณ์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

10.2.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ 

ชื่อ  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู ่  90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

บริษัทจัดการจะต้องดําเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึงเอกสารการทําธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุน
ทั้งหมด ไว้ ณ สํานักงานของ ผู้ดูแลผลประโยชน์ เว้นแต่ทรัพย์สิน ซึ่งโดยลักษณะของทรัพย์สินนั้นไม่
สามารถเก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานของ ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชนต์กลงเป็นประการอื่น 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยพลันเมื่อมีการเปล่ียนแปลงสถานที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจัดการ
จะจัดเก็บเอกสารสําคัญและทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ไว้ที่สํานักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ 

10.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน  

10.3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษา
การลงทุน 

 นาง ชวินดา หาญรัตนกูล 

 นาย ไพรัช มิคะเสน 

 นายกฤษณ์ ณ สงขลา 
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 นาย สมบัติ ศานติจารี 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปล่ียน หรือแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือลดจํานวนบุคคลที่จะเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนข้างต้นได้ตามความเหมาะสม โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์กําหนด 

นางชวินดา หาญรัตนกูล ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

นางชวินดา หาญรัตนกูล จบการศึกษาในระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์) จาก University of 
Missouri Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นายไพรัช มิคะเสน ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 

นายไพรัช มิคะเสน จบการศึกษาในระดับปริญญาโท MS. Finance (การเงิน) จาก University of 
Colorado at Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท MBA (การเงิน) จาก University of Denver 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคาร) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายกฤษณ์ ณ สงขลา ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

นายกฤษณ์ ณ สงขลา จบการศึกษาในระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
หลักสูตร Mini Master of Financial Economic จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และระดับปริญญา
ตรี บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นายสมบัติ ศานติจารี ในอดีตเคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 10 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2550 จนถึงปี พ.ศ. 2552 และนอกจากนี้ ยังดํารงตําแหน่งอันทรงคุณวุฒิอีกมากมาย อาทิ กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน เป็นต้น 

นา ย สม บัติ  ศ า นติ จ า รี  สํ า เ ร็ จ ก า รศึ ก ษ า ระ ดั บปริญ ญ า ต รี  ด้ า นวิ ศ ว ก รรม เ ค รื่ อ ง ก ล  จ า ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยลามาร์ (Lamar) สหรัฐอเมริกา 
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10.3.2 การถอดถอนและเปลี่ยนตัวกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

บริษัทจัดการมีอํานาจในการถอดถอนหรือเปล่ียนตัวกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 
และแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด แต่ทั้งนี้ กรรมการคนหนึ่ง
ในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องเป็นผู้จัดการกองทุนรวมฯ เสมอ 

10.3.3 สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีสทิธิ หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

(ก) ให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ 
ลงทุน เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจัดการ 

(ข) แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการท่ีกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในเรื่องที่ต้องให้คําปรึกษาหรือคําแนะนํา ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น 

10.4 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

10.4.1 การแต่งตั้งนายทะเบียน 

บริษัทจัดการจะแต่งตั้งนิติบุคคลต่อไปนี้ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์จากส านักงาน ก.ล.ต. ให้ทําหน้าที่เป็นนายทะเบียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทํา 
บันทึก และเก็บรักษาสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องและข้อกําหนดและ
เงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียน 

ชื่อ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่อยู ่ : ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
62 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2229-2888 

หมายเลขโทรสาร : 0-2359-1259 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จาก
ส านักงาน ก.ล.ต. และได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ ให้ทําหน้าที่เป็นนายทะเบียนของ
กองทุนรวมฯ ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ 

10.4.2 สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของนายทะเบียน 

นายทะเบียนมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวมฯ สําหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียน 

(ข) จัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยรายการข้อมูล
ตามที่กําหนดไว้ในประกาศส านักงาน ก.ล.ต. 

(ค) เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไว้ที่สํานักงานของนายทะเบียน 

(ง) จัดทําและบันทึกทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริง 

(จ) กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการโอน การจํานํา การอายัด การออกใบหน่วยลงทุน
หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และการอื่นใดที่
จําเป็น และปิดประกาศระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ทําการของนายทะเบียน 

(ฉ) จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในท่ีสามารถป้องกันการกระทําโดยมิชอบอันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และระบบการเก็บรักษา รวบรวมและประมวลผลข้อมูล 
ตลอดจนระบบสํารองข้อมูล ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

(ช) อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการตรวจดูหรือขอสําเนาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างเวลาทําการของนายทะเบียน ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

(ซ) ปฏิเสธคําขอลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนกรณีที่การโอนหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ และ/หรือ กฎหมายหลักทรัพย์ หรือหากการรับลงทะเบียนจะเป็นเหตุให้
การถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ  และ/หรือ กฎหมาย
หลักทรัพย์ หรือเกินอัตราการถือหน่วยลงทุนที่กําหนด 

(ฌ) จ่ายเงินปันผล และเงินลดทุน และ 

(ญ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ เกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหน้าที่อื่นที่
กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
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10.5 ที่ปรึกษากองทุนรวมฯ 

10.5.1 ที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้ง เปล่ียนตัว หรือยกเลิกการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ
กองทุนรวมฯ อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนหรือ
จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ หรือการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ บุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ และมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(ก) สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวมฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาทางการ
เงินที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และจะต้องเป็นอิสระจาก กฟผ. และกลุ่มบุคคล
เดียวกันของ กฟผ. 

ที่ปรึกษาทางการเงิน มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ ดังต่อไปนี ้

1. จัดให้มีการตรวจสอบและสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) โดยที่ปรึกษาตามที่จําเป็น 
(เช่น การตรวจสอบและสอบทานด้านการเงิน การตรวจสอบและสอบทานด้านกฎหมาย 
การตรวจสอบและสอบทานด้านเทคนิค เกี่ยวกับกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุน
รวมฯ จะลงทุน) 

2. จัดเตรียมความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายงานการประเมินค่า ซึ่ง
ความเห็นดังกล่าวต้องเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนด้วย 

3. ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินมีการจัดทําประมาณการทางการเงินของกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานซึ่งแสดงการวิเคราะห์ในกรณีพื้นฐาน (Base Case)และการ
วิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ให้อธิบายความแตกต่าง
ระหว่างรายงานการประเมินค่ากับประมาณการทางการเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ด้วย 

4. ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของสิทธิของ ผู้ถือหน่วยลงทุน 
เปรียบเทียบกับสิทธิของเจ้าหนี้และบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิเหนือรายได้ในอนาคตดังกล่าว 
(เฉพาะในกรณีท่ีทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานทีก่องทนุรวมฯ จะลงทุนเป็นสิทธิในการ
รับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ในอนาคตและ
กองทุนรวมฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับรายได้ในอนาคตทั้งจํานวน) 
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5. มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนรวมฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินของกองทุนรวมฯ ตามสัญญาให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน 

6. ให้คําปรึกษาและคําแนะนํา และให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้ง
กองทุนรวมฯ  (ซึ่งรวมถึงการรับรองความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลที่แสดงไว้ใน
เอกสารคําขอที่ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อการจัดตั้งกองทุนรวมฯ) การระดมทุน 
และการวางแผนกลยุทธ์ในการลงทุน และ 

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) 

(ข) ที่ปรึกษาทางการเงินส าหรับการเสนอขายครั้งแรก 

ในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการได้แต่งตัง้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  เป็นที่
ปรึกษาทางการเงิน 

รายละเอียดติดต่อของที่ปรึกษาทางการเงินมีดังนี้ 

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู ่ : 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร   
กรุงเทพมหานคร 10900 

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2544-1000 

หมายเลขโทรสาร : 0-2544-2185 

10.5.2 ที่ปรึกษาอื่น 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้ง เปล่ียนตัว หรือยกเลิกการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นท่ีปรึกษาอื่นๆ ของกองทุนรวมฯ 
เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาพิเศษ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ หรือการบริหารจัดการกองทุน
รวมฯ บุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวมฯ มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ ดังต่อไปนี ้
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(ก) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนรวมฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาของกองทุนรวมฯ 
ตามสัญญาให้บริการท่ีปรึกษา 

(ข) ให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งหรือบริหารจัดการกองทุนรวมฯ 
ตามขอบเขตที่ตกลงกัน และ 

(ค) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาให้บริการท่ีปรึกษา 

10.6 ผู้สอบบัญชีกองทุนรวมฯ 

10.6.1 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

บริษัทจัดการได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อไปนี้ให้ทําหน้าที่จัดทํา สอบทาน และ/หรือ ตรวจสอบงบการเงิน
ของกองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์  

ชื่อ : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด 

ที่อยู ่ : อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15  
  เลขที่ 179-74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2286-9999 และ 0-2344-1000 

หมายเลขโทรสาร : 0-2286-5050 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบัญชี ให้ทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. ทราบตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

10.6.2 สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้ 

(ก) มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวมฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชี 

(ข) จัดทํา สอบทาน และ/หรือ ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ และมาตรฐานการจัดทําบัญชีที่ใช้บังคับ และ 
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(ค) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาให้บริการสอบบัญชี 

10.7 ผู้ประเมินค่าของกองทุนรวมฯ 

10.7.1 การแต่งตั้งผู้ประเมินค่า 

ในการลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย บริษัทจัดการได้แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
ต่อไปนี้ให้ทําหน้าที่ประเมินค่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ และข้อกําหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

ชื่อ :  บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จํากัด 

ที่อยู ่ : 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2264-0777 

หมายเลขโทรสาร : 0-2264-0789-90 

ชื่อ :   บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด 

ที่อยู ่ :  2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น 19 ห้อง 1901 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2632-7155-6 

หมายเลขโทรสาร : 0-2632-7157 

ในการแต่งตั้งผู้ประเมินค่าหลังจากกองทุนรวมฯ ได้ดําเนินการลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

บริษัทจัดการจะต้องแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าซึ่งมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญครบถ้วนในการปฏิบัติ
หน้าที่ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ หรือ
ประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่กองทุนรวมฯ จะลงทุนตามที่กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ และข้อกําหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 
ทั้งนี้ การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน จะกระทําโดยผู้ประเมินค่ารายเดียวกันติดต่อกันเกิน 2 
ครั้งมิได้ 



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
203 

10.7.2 สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมินค่า 

ผู้ประเมินค่า มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้ 

(ก) มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวมฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประเมินค่า 

(ข) ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานซึ่งกองทุนรวมฯ ได้
ลงทุนไปแล้วหรือจะลงทุนตามที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อกําหนดใน
การประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และที่กําหนดไว้ในสัญญา
ให้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน และ 

(ค) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาให้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน 

10.8 บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10.8.1 ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  

ในการเสนอขายครั้งแรกในประเทศ บริษัทจัดการได้แต่งตั้ง ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็น
ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  

รายละเอียดของที่ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนมีดังนี้ 

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู ่ : 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
  กรุงเทพมหานคร 10900 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2544-1000 
หมายเลขโทรสาร : 0-2544-2185 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่
ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ประกัน
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งผู้ประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ พร้อมทั้งประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ กฟผ. หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
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10.8.2 ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด 

ที่อยู ่ : เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 20-21 101 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย์ 
ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900  

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2949-1127  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ พร้อมทั้งประกาศให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ www.egatif.com หรือผ่านช่องทางอื่นใดตาม
ความเหมาะสม 

11. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

11.1 บริษัทจัดการมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายหลักทรัพย์ 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการ ขัด หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกล่าว หากบริษัทจัดการได้ดําเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ แล้ว 

11.2 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการใช้บังคับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการและ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 

11.3 การท่ีผู้ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงคใ์นการซื้อ หรือลงทนุในหน่วยลงทนุตามโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ ไม่วา่ในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรบัท่ีจะผูกพันตามข้อกาํหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ และขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหนว่ยลงทุนกับบริษทัจัดการ 
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12. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

12.1 วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการ สามารถกระทําได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) โดยมติโดยเสียงข้างมากของ ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในกรณีเช่นนี้  ให้บริษัทจัดการแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้มีมติให้แก้ไข 

(2) บริษัทจัดการอาจแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ  ได้  โดยถือว่าได้รับมติจาก 
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเฉพาะในกรณีดังต่อไปน้ี 

(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นโดยชัดเจน  

(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ หรือ 

(ค) การแก้ไขชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง หรือ 

(3) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

การแก้ไขเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือวิธี
จัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม หรือวันที่ถือว่าได้รับมติ 
แล้วแต่กรณี 

12.2 การได้รับความเห็นชอบในกรณีอื่น 

หากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการ จะกระทบต่อสิทธิและภาระหน้าที่ของ
บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน นายทะเบียน ผู้ประเมินค่า และที่ปรึกษา
ใดๆ ตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 10 “การจัดการกองทุน” หรือกระทบต่อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 7.8 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ” การแก้ไขในกรณีดังกล่าว นอกจาก
จะต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว จะต้องกระทําโดยได้รับความเห็นชอบ หรือคํายินยอมจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
แล้วแต่กรณีด้วย แต่ทั้งนี้  มติดังกล่าวของ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ขัด หรือแย้งกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ 
จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
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12.3 สิทธิออกเสียงยับยั้งของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการมีสิทธิและสงวนสิทธิที่ใช้สิทธิออกเสียงยับยั้งในการออกเสียงลงคะแนนใดๆ ในที่ประชุม ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีจัดการซึ่งขัดหรือแย้งกับ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือที่อาจทําให้เกิดความเสียหาย หรือขัดแย้ง
กับผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ  หรือที่กระทบต่อสิทธิและภาระหน้าที่ของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สัญญาของ
กองทุนรวมฯ 

13. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ  

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมฯ ได้เพียงเท่าที่บริษัทจัดการได้จัดให้มีการกําหนดไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ เท่านั้น นอกจากนี้ เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมฯ เสร็จส้ินแล้ว บริษัทจัดการ
สามารถหักเงินของกองทุนรวมฯ เพื่อนําไปชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการ
บริหารจัดการกองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ได้ 

13.1  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี) 

(2) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 

ปัจจุบันเรียกเก็บจากกองทุน อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีการเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน จะ
เรียกเก็บตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด  

(3) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ปัจจุบันเรียกเก็บจากกองทุน อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีการเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ จะ
เรียกเก็บตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด  

(4) อื่นๆ 

(ก) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจํานําหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนตามอัตราที่บริษัทจัดการ 
และ/หรือ นายทะเบียนกําหนด 



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
207 

(ข) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ตามที่จ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน 

13.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ 

13.2.1 ค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการ 

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00  ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการ จะไม่ต่ํากว่า 3,000,000 บาทต่อป ี

13.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี 

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมตามข้างต้นจะไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ออกไปตามที่จําเป็น
และสมเหตุสมผลอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อาทิ ค่าธรรมเนียมการโอน
เงินบาทเน็ต (Baht Net) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ ค่าเดินทาง ค่าที่ปรึกษารวมถึง
การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก ค่าที่ปรึกษากฎหมายภายนอก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจาก
หน้าที่  ความรับผิดชอบที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล

ผลประโยชน์ หรือตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. เห็นควรให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ 
ตามจํานวนที่จ่ายจริง 

13.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

ตามอัตราที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด 

13.2.4 ค่าธรรมเนียมการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก 

ตามจํานวนที่บริษัทเซ็ทเทรดดอทคอมกําหนดสําหรับการเสนอขายครั้งแรก โดยกองทุนรวมฯ จะชําระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอันเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติหน้าที่จัดสรรหน่วยลงทุน 

13.2.5 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาอื่น 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาสําหรับกองทุนรวมฯ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ของที่ปรึกษา สําหรับการจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนรวมฯ การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน และการซื้อ
ทรัพย์สินเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ เช่น ค่าที่ปรึกษาเฉพาะดา้น (รวมถึงที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า และที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการประกันภัย (ถ้ามี)) ค่าประเมินราคาโดยผู้ประเมิน
ค่าอิสระค่าที่ปรึกษาการลงทุน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ภาษี ค่าทนายความ เป็นต้น ในอัตราตามที่
จ่ายจริง โดยกองทุนรวมฯ จะชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น
ตามความเป็นจริงอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาแต่ละราย เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรสาร ค่าพิมพ์หรือทําสําเนาเอกสาร ค่าแปลเอกสาร เป็นต้น 

13.2.6 คา่ธรรมเนียมธนาคารผู้รับฝากเงินเพื่อรักษาเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

ตามที่จ่ายจริง โดยกองทุนรวมฯ จะชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่
เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
กฎหมายของธนาคาร รวมถึงค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาทางกฎหมายดังกล่าว เป็นต้น 

13.2.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและการตลาด 

ในการเสนอขายครั้งแรก อาทิเช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนําเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนและ
ส่ือมวลชน และค่าใช้จ่ายในการพาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 แก่นักลงทุนและส่ือมวลชน 
ในอัตราไม่เกิน 50,000,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

- ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ จะไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจํานวนเงินเพิ่มทุนในการเพิ่มทุนแต่ละครั้ง 

13.2.8 ค่าจัดท า จัดพิมพ์ ใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี หนังสือชี้
ชวน และ แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการเสนอขายครั้งแรก 

ในอัตราไม่เกิน 5,000,000 บาท 

13.2.9 ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอต่อส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ 

(ก) ค่าธรรมเนียมการยื่นคําขออนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้บริษัทจัดการจัดตั้งกองทุนรวมฯ 
ตามจํานวนที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด 
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(ข) ค่าธรรมเนียมการยื่นคําขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ตามจํานวนที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด 

13.2.10 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ (หรือการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมฯ) ต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ตามจํานวนที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด 

13.2.11 ค่าธรรมเนียมการรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(ก) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

เมื่อตลาดหลักทรัพย์รับจดทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แล้ว กองทุนรวมฯ จะชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในอัตราร้อยละ 0.05 ของจ านวน
เงินทุนจดทะเบียน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนียม
ขั้นสูงไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ระหว่างปี 2557 และ 2558 จะเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ 

(ข) ค่าธรรมเนียมรายปี 

กองทุนรวมฯ ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปีดังต่อไปนี้ 

1. ร้อยละ 0.035 ของจ านวนเงินทุนจดทะเบียนในส่วนท่ีไม่เกิน 200 ล้านบาท 

2. ร้อยละ 0.030 ของจ านวนเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 200 ล้านบาทแต่ไม่
เกิน 1,000 ล้านบาท 

3. ร้อยละ 0.025 ของจ านวนเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาทแต่ไม่
เกิน 5,000 ล้านบาท 

4. ร้อยละ 0.020 ของจ านวนเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 5,000 ล้านบาทแต่ไม่
เกิน 10,000 ล้านบาท 

5. ร้อยละ 0.010 ของจ านวนเงินทุนจดทะเบียนในส่วนท่ีเกินกว่า 10,000 ล้านบาท 

หรืออัตราอื่นๆ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกําหนดเป็นครั้งคราว 
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ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ําต้องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงไม่เกิน
กว่า 3,000,000 บาท 

ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างปี  2557 
และปี 2558 จะเสียค่าธรรมเนียมรายปใีนอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติสําหรับช่วง 3 ปีแรกนับ
แต่วันท่ีหน่วยลงทุนเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 

13.2.12 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมฯ 

(ก) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งตรวจระบบงาน ตรวจรายรับรายจ่าย 
และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาของกองทุนรวมฯ เช่น ค่าที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (รวมถึง
ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า และที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการประกันภัย (ถ้า
มี)) ค่าที่ปรึกษาการลงทุน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ เป็นต้น 

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ 
ของกองทุนรวมฯ เช่น ค่านายหน้าในการจําหน่ายหรือโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นต้น 

(ค) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง เช่น 
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ
หลักทรัพย์ และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการโอน
หลักทรัพย์ เป็นต้น 

(ง) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าทรัพย์สิน และ/หรือ สอบทานการประเมิน
ค่าทรัพย์สิน 

(จ) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานกํากับดูแล 
ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่กฎหมายกําหนด และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ราชการ (ถ้ามี) เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

(ฉ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินการตามกฎหมายเพื่อการรับชําระหนี้
ใดๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีในศาลโดย ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัท
จัดการ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ช) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินในกรณีมีการลดทุน 
และ/หรือ จ่ายปันผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ 
ค่าโทรสาร เป็นต้น 
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(ซ) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ ใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี และ 
แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ฌ) ค่าจัดทําและจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวนหน่วยลงทุน รายงานผู้ถือหน่วยลงทุน รายงานประจําปี 
ตลอดจนค่าแปลและจัดส่งเอกสารดังกล่าว 

(ญ) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึง
การลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประกาศการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ ประกาศการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึง ผู้
ถือหน่วยลงทุน 

(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน และ /หรือ จัดประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั้งในกรณีจัดประชุม และ/หรือ การขอมติเวียน และ/หรือ จัดประชุมนักวิเคราะห์ เช่น ค่า
โทรศัพท์ ค่าจัดส่งจดหมายเชิญประชุม และ/หรือ เอกสารการประชุม รายงานการประชุม เป็นต้น 

(ฏ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนสําหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นบุคคลของบริษัท
จัดการเอง หรือคณะกรรมการอื่นใด (ถ้ามี) เช่น ค่าจ้าง ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง 
โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเบี้ยประชุมของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 

(ฐ) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน และ/หรือ ลดทุน และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียน เช่น การปิดสมุดทะเบียน ค่าเอกสารทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น 

(ฑ) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และ/หรือ ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน การลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

(ฒ) ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวมฯ และค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(ณ) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ 
และบริษัทจัดการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน ค่าใช้จ่าย
ในการให้คําปรึกษากฎหมาย และ/หรือ การดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้
บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของ
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ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รับคําส่ังจากส านักงาน ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายใน
การให้ความเห็นทางกฎหมาย การดําเนินคดีทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าชดเชยความเสียหาย
แก่บุคคลภายนอก ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
สัญญา ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร สัญญา ตราสาร หนังสือบอกกล่าว หนังสือแจ้งและ
เอกสารอื่นใด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เป็นต้น 

(ด) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุนรวมฯ หรือเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ หรือ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ต) รายจ่าย หรือค่าใช้จ่ายที่กองทุนรวมฯ ต้องจ่ายตามเอกสารธุรกรรม 

(ถ) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิค ในการตรวจสอบดูแล
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึงรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

(ท) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการตรวจตราทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ (Site Visit) 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

(ธ) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาด เพื่อให้นัก
ลงทุนทั่วไปทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพบผู้ลงทุน หรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน เช่น การจัดสัมมนา หรือจัดทําบทวิเคราะห์ภาวะตลาด และค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
และดูแลเว็บไซต์ของกองทุนรวมฯ 

(น) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ 

อัตราค่าธรรมเนียมข้อ 13.1 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
และข้อ 13.2 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ” เป็นอัตราตามที่จ่ายจริง ที่ยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนรวมฯ หากเป็นค่าใช้จ่ายที่มีภาระต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน จะถือเป็นภาระของกองทุนรวมฯ 

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 13.2.1 “ค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการ” ข้อ 13.2.2 ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายปี” และข้อ 13.2.3 “ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี” ทุกเดือน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน 
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หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าเงินลงทุนสะสมของกองทุนรวมฯ แล้วแต่กรณี ณ วันสุดท้ายของเดือนเป็นฐาน
ในการคํานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ โดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือน  

ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และ/หรือค่า ใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมฯ จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  

13.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

13.3.1 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใต้อัตราที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียมภายใต้อัตราที่ระบุไว้ในหัวข้อ 13.1 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” และหัวข้อ 13.2 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ” ข้างต้น ตราบเท่าที่ค่าธรรมเนียม และ/หรือ 
ค่าใช้จ่ายที่เปล่ียนแปลงดังกล่าวไม่เกนิอัตราที่ระบุไว้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ดี ในการเรียกเก็บ เพิ่มหรือลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ข้างต้นนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตาม
วิธีการดังต่อไปนี้ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มดังกล่าว 

1. ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ 

2. ติดประกาศไว้  ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ  และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุน 

(ข) กรณีลดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

บริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่
ในการซื้อขายหน่วยลงทุน 

13.3.2 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 13.1 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ” และข้อ 13.2 
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“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ” โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย  

บริษัทจัดการจะกระทําเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(ข) กรณีลดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

บริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่
ในการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงตามข้อ 13.3.1 และข้อ 13.3.2 ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

14. การเลิกกองทุนรวมฯ การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

14.1 การยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมฯ โดยสมัครใจ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ที่อยู่ระหว่างการเสนอขายคร้ังแรก บริษัท
จัดการจะดําเนินการดังนี้ 

(1) ยุติการขายหน่วยลงทุน 

(2) รายงานให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันท่ียุติการ
ขายหน่วยลงทุนนั้น 

(3) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วันที่การอนุมัติ
ให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ ส้ินสุดลง หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าวได้เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจัดการ
ชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการคืนเงินค่า
จองซื้อจนครบถ้วน 

การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ จะสิ้นสุดลงในวันทีบ่ริษัทจัดการรายงานให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ 
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โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมฯ และการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนในหัวข้อ 
8.2.9 “การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน”  

14.2 การคืนเงินค่าจองซื้อในกรณีเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 

บริษัทจัดการจะต้องคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจําหน่าย
หน่วยลงทุนในกรณกีารเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนซึ่งมีการยกเลิกการเพิ่มเงินทุนในภายหลังเนื่องจากไม่สามารถลงทุน
ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานตามที่กําหนดไว้ได้ กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนในหัวข้อ 
7.2 “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” 

14.3 การสิ้นสุดการอนุมัติของส านักงาน ก.ล.ต. ให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ 

ก่อนวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัติของส านักงาน 
ก.ล.ต. ให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ เป็นอันส้ินสุดลง 

(1) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ถึง 500 ราย   

(2) มีการฝ่าฝืนอัตราการถือหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 8.7.2 “อัตราการถือหน่วยลงทุน” ข้างต้น 

(3) มูลค่าหน่วยลงทนุที่จาํหน่ายได้มีมลูค่าไม่ถงึ 2,000 ล้านบาท โดยการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้
แล้วให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ หรือ 

(4) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะ
ลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

ในกรณีดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจาก
การจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ และแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงกรณีดังกล่าวภายใน 15 
วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั้นได้เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบ ให้บริษัท
จัดการชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันท่ีครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการคืนเงินค่าจอง
ซื้อครบถ้วน 
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14.4 กรณีเลิกกองทุนรวมฯ 

หลังจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ เมื่อปรากฏเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการเลิกกองทุนรวมฯ 

(1) เมื่อจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก ส านักงาน 
ก.ล.ต. 

(2) เมื่อมีการจําหน่ายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการนําเงินไปลดเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวมฯ จนทําให้กองทุนรวมฯ มีเงินทุนจดทะเบียนต่ํากว่า 2,000 ล้านบาทเมื่อ
คํานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน 

(3) เมื่อมีการจําหน่ายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการไม่สามารถ
ดําเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500 
ล้านบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่
จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน 

(4) เมื่อส านักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ 

(5) เมื่อครบกําหนดอายุของกองทุนรวมฯ (ถ้ามี) หรือสาเหตุของการเลิกกองทุนรวมฯ อื่นใดตามที่ได้กําหนด
ไว้ล่วงหน้า 

(6) เกิดเหตุการณ์อื่นใดซึ่งบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ตลาด

หลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นหนังสือก่อนวันเลิกกองทุนรวมฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน
ท าการ 

(7) กองทุนรวมฯ ไม่สามารถแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการลาออก
จากการปฏิบัติหน้าที่โดยบริษัทจัดการ 

(8) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกกองทุนรวมฯ 

(9) เมื่อส านักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังเลิกกองทุนรวมฯ รวมตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 

ในกรณีการเลิกกองทุนรวมฯ ตามข้อ (5) ข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ส านักงาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วันท าการ 
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14.5 อ านาจของส านักงาน ก.ล.ต. ในการเลิกกองทุนรวมฯ 

ส านักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้ง หรือจัดการกองทุนรวมฯ ได้ หากส านักงาน ก.ล.ต. เห็นว่ามี
การฝ่าฝืน หรือมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 

เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ จะต้องมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด
ไว้ในหัวข้อ 14.1 “การยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมฯ โดยสมัครใจ” ข้างต้น หากการเพิกถอนการจัดการกองทุนรวมฯ 
เกิดขึ้นหลังจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมฯ แล้ว บริษัทจัดการจะต้องดําเนินการตาม
กระบวนการชําระบัญชีของกองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 14.6 “การช าระบัญชีกองทุนรวมฯ”  

14.6 การช าระบัญชีกองทุนรวมฯ 

เมื่อมีการเลิกกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการหรือผู้ชําระบัญชี (แล้วแต่กรณี) จะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทจัดการอาจทําหน้าที่ชําระบัญชีของกองทุนรวมฯ นั้นได้ หรือจะแต่งตั้งบุคคลอื่นตามที่ ส านักงาน 
ก.ล.ต. กําหนดเป็นผู้ชําระบัญชีของกองทุนรวมฯ ก็ได้ 

(2) เมื่อแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของกองทุนรวมฯ 
รวมทั้งดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของกองทุนรวมฯ นั้น
ให้แก่ผู้ชําระบัญชีภายใน 5 วันท าการนับแต่วันเลิกกองทุนรวมฯ 

(3) บริษัทจัดการจะส่งมอบงบการเงินของกองทุนรวมฯ ณ วันเลิกกองทุนรวมฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชี และรับรองโดยบริษัทจัดการเองให้แก่ผู้ชําระบัญชีภายใน 15 วันท าการ
นับแต่วันเลิกกองทุนรวมฯ 

(4) ผู้ชําระบัญชีจะจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ที่กองทุนรวมฯ จะ
ได้รับเป็นสําคัญ ชําระหนี้ของกองทุนรวมฯ เก็บรวบรวม และแบ่งเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ
แต่ละรายตามที่บริษัทจัดการกําหนดตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทนุตามสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตลอดจนดําเนินการอย่างอื่นเท่าที่จําเป็นเพื่อให้การชําระบัญชีเสร็จสิ้นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

(5) เมื่อชําระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ชําระบัญชียื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมฯ พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน
ผลการชําระบัญชีต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
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14.7 การเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

หน่วยลงทุนอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปนี้ 

(1) หน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมฯ มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกําหนดการรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.4 (1) ถึง (5) “ข้อก าหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน” 

(2) เมื่อครบกําหนดอายุของกองทุนรวมฯ หรือเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมฯ ล่วงหน้า 

(3) บริษัทจัดการดําเนินการ หรือกระทําการดังต่อไปนี้อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือ
การตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน 

(ก) ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อตกลงการจด
ทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ ตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้
ถือปฏิบัติ 

(ข) เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบคําขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทุนรวมฯ ที่ยื่นต่อตลาด
หลักทรัพย์ หรือที่เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป หรือไม่เปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมฯ ที่เป็น
สาระสําคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมฯ ที่เป็นสาระสําคัญ 

(ค) ดําเนินการใดๆ หรือมีเหตุใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ
ประโยชน์ หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน 

(4) ผู้สอบบัญชี รายงานว่ า ไม่ แสดงความเห็น  หรือแสดงความเห็นว่ า งบการ เ งินของ กองทุน 

รวมฯ ไม่ถูกต้องเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน 

(5) เมื่อปรากฏเหตุการณ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมฯ หรือ 

(6) บริษัทจดัการร้องขอให้เพกิถอนหนว่ยลงทุนจากการเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียน 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

  



 

 

 

ภาคผนวก 1: ตารางก าหนดมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ 

หมายเหตุ:  มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือที่ปรากฎบนตารางข้างต้นอ้างอิงจากมูลค่าการเข้าลงทุนที่กองทุนรวมฯ 

 เข้าลงทุนใน วันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จ 

 

ปีที่มีการเลิกสัญญา
ฉบับนี ้

วันสุดท้ายของปีท่ีเลิกสัญญา
ฉบับนี ้

มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ (ล้านบาท) ณ 
วันสุดท้ายของปีท่ีเลิกสัญญา 

 
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 
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ภาคผนวก 2: รายงานสรุปผลการประเมินมูลค่าสิทธิการรับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 ซึ่งคาดว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน  255 8  )ฉบับปรับปรุง(  โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จาํกัด 

 



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



หน้า 4

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
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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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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 

 

ภาคผนวก 3: รายงานการประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ฉบับย่อ) 
สาํหรับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย โดย 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จาํกัด 

  



 

 

 
 
 

 
 

 

 

รายงานการประเมินมูลค่า 
รายได้ค่าความพร้อมจา่ยของ 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ฉบับย่อ) 

บริษัทสีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด 

31 ธันวาคม 2557 

 

ส าหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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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) 

หน้า 2 

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 
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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 
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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 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 

 

ภาคผนวก 4: ประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานของ

กองทุนรวมฯ สาํหรับปี ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถงึวันที่ 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. 






