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สาส์นจากบริษัทจัดการ 

 
เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด (“บริษัท”) ขอน าส่งรายงานประจ าปี 2561 ส าหรับการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ภายใต้การจดัการของบริษัท ประจ างวด
ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่าน โดยในรายงานประจ าปี
ฉบบันีป้ระกอบด้วย รายละเอียดการลงทนุของกองทนุ รายงานผลการด าเนินงาน และรายละเอียดทรัพย์สินของกองทนุ 
พร้อมทัง้งบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี เพื่อให้ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ทราบข้อมลูและผลการด าเนินงาน
ของกองทนุในรอบบญัชีประจ าปี 2561 ที่ผา่นมา 

ปี 2561 เป็นปีที่มีปัจจยัลบต่างประเทศเข้ามาต่อเนื่อง ทัง้นโยบายการเงินของสหรัฐที่ตึงตวัขึน้ต่อเนื่อง และข้อ
พิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่เพิ่มมากขึน้มาตัง้แต่กลางปี ส่งผลให้เศรษฐกิจและการค้าโลกชะลอตวัมาเป็น
ล าดบัจากต้นปี สง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกของไทยในคร่ึงปีหลงัขยายตวัชะลอตวัในทิศทางเดียวกบัภมูิภาค สว่นอปุสงค์
ในประเทศทยอยดีขึน้จากทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐ แต่ยงัไมก่ระจายตวั ประกอบกบัมีแรงกระตุ้นทางการคลงัเข้ามาช่วย
สนบัสนนุการเติบโตบางสว่น สง่ผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตวัชะลอตวัลงจากร้อยละ 4.9 ในไตรมาสแรก ซึ่งเป็นอตัราการ
ขยายตัวที่สูงสุดในรอบ 5 ปี ก่อนจะชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจโลกเหลือร้อยละ 4.6 และ 3.3 ในไตรมาส 2 และ 3 
ตามล าดบั เมื่อรวม 9 เดือนแรกเศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 4.3 จากปีก่อน ยงัคงสงูกว่าร้อยละ 3.9 ในช่วงเดียวกนัปี
ก่อน  

ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 4.9 เร่งตวัขึน้จากร้อยละ 4.0 ไตรมาสก่อน สงูเกินคาดการณ์ของ
ตลาด มีแรงหนุนจากการบริโภคภาคเอกชนดีขึน้มาสนบัสนุนการเติบโตเพิ่มเติมจากส่งออกและท่องเที่ยวที่ดีต่อเนื่อง 
ขณะที่การลงทุนภาครัฐทยอยปรับตวัดีขึน้หลงัจากหน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจ พ.ร.บ.จัดซือ้จัดจ้างใหม่ที่เร่ิมตัง้แต่
เดือนส.ค.ปีก่อน ส่วนการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีขึน้เป็นไตรมาสที่สอง ทัง้นีส้ินค้าไม่คงทนและกึ่งคงทนเร่ิมมี
สญัญาณดีขึน้จากปีก่อน มีรายได้นอกภาคเกษตรขยายตวัต่อเนื่องสนบัสนุนการขยายตวัของอุปสงค์ในประเทศ แม้ว่า 
รายได้ภาคเกษตรยงัคงหดต่อเนื่องเหตจุากราคายางลดลงจากฐานสงูปีก่อน แต่ภาครัฐมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อยและเกษตรกรช่วยสนบัสนนุการใช้จ่ายในประเทศให้ขยายตวัตอ่เนื่อง นอกจากนี ้มลูคา่การสง่ออกไตรมาสแรก
ขยายตวัเกือบร้อยละ 10 ยงัคงดีตอ่เนื่องมา 3 ไตรมาส ประกอบกบัดลุบริการเกินดลุเพิ่มขึน้ในช่วงฤดกูาลทอ่งเที่ยว สง่ผล
ให้ดลุบญัชีเดินสะพดัเกินดลุ 16.8 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัปีก่อนที่เกินดลุ 15.2 พนัล้านดอลลาร์
สหรัฐ ประกอบกบัมีเงินทนุไหลเข้าตลาดพนัธบตัรและตลาดหุ้นสทุธิกว่า 6 หมื่นล้านบาท มาเป็นปัจจยัสนบัสนนุเงินบาท
แข็งค่าขึน้มาปิดที่ 31.2 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิน้เดือนมี.ค. แข็งค่าร้อยละ 4.4 จากปลายปีก่อน จัดว่าแข็งค่าเป็น
อนัดบัสองในอาเซียน รองจากคา่เงินมาเลเซียที่แข็งคา่ร้อยละ 4.7 ขณะที่คา่เงินอินโดนีเซียและฟิลปิปินส์ออ่นคา่ลงร้อยละ 
1.4 และ 4.3 ตามล าดบัในช่วงเวลาเดียวกนั 
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ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 4.6 ชะลอลงจากร้อยละ 4.9 แต่สงูกว่าคาดการณ์ของตลาด โดยมี
การสง่ออก การลงทนุ และการบริโภคภาคเอกชนเร่งตวัขึน้ ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐชะลอเล็กน้อย การบริโภคภาคเอกชน
เร่งตวัขึน้ ขยายตวัในทกุกลุม่สินค้า น าโดยยอดขายรถยนต์เร่งตวัหลงัโครงการรถยนต์คนัแรกทยอยครบอาย ุรวมทัง้มีการ
เปิดตวัโมเดลใหมข่องรถยนต์หลายยี่ห้อและการสง่เสริมการการขายที่จงูใจ ขณะที่การสง่ออกขยายตวัเร่งตวัขึน้เป็นผลมา
จากการค้าโลกที่ยงัคงขยายตวัดีและราคาน า้มนัตลาดโลกเพิ่มขึน้ สว่นภาคการท่องเที่ยวขยายตวัชะลอลงเหลือต ่ากว่า
ร้อยละ 10 เนื่องจากเป็นช่วงนอกฤดกูาลท่องเที่ยวและมีเทศกาลฟุตบอลโลกที่รัสเซีย แม้ว่า อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเร่งตวัขึน้
กลบัมาอยู่ในกรอบเป้าหมายของกนง.(ช่วงร้อยละ 1-4) สาเหตจุากราคาพลงังานเร่งตวัขึน้ แต่อุปสงค์ในประเทศยงัฟืน้
ตวัอย่างเปราะบาง สง่ผลให้กนง.ยงัคงอตัราดอกเบีย้นโยบายที่ร้อยละ 1.5 ต่อไป เพื่อประคองการฟืน้ตวัของอปุสงค์ใน
ประเทศให้มีความมัน่คงมากขึน้ อยา่งไรก็ตาม ความกงัวลตอ่การปรับเพิ่มดอกเบีย้สหรัฐมากกวา่คาดและการออ่นคา่ของ
ค่าเงินจีนเข้ามากดดันค่าเงินในกลุ่มตลาดเงินใหม่ให้อ่อนค่า โดยเงินบาทพลิกมาอ่อนค่าลงมาปิดที่ 33.12 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิน้เดือนมิ.ย. หรือออ่นคา่ร้อยละ 6.2 จากไตรมาสก่อน แตเ่มื่อเทียบปลายปีก่อนออ่นคา่ลงร้อยละ 1.64 
ยังคงอ่อนค่าน้อยกว่าค่าเงินอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่อ่อนค่าลงร้อยละ 5.3 และ 6.4 ตามล าดับ เนื่องจากไทยมี
เสถียรภาพทางด้านต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีทนุส ารองในระดบัสงูกว่า 3 เท่าของหนีร้ะยะสัน้ไ ด้ช่วยบรรเทาแรง
กดดนัตอ่คา่เงินลงบางสว่น  

ไตรมาสสาม  เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 3.3 ชะลอลงจากร้อยละ 4.6 ไตรมาสก่อน และต ่ากว่าคาดการณ์
ของตลาด เป็นผลจากการสง่ออกและการท่องเที่ยวชะลอตวั มีแรงหนนุจากการบริโภคภาคเอกชนเร่งตวัขึน้มาขยายตวั
ร้อยละ 5 จดัว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ช่วยสนบัสนนุการขยายตวัไตรมาสนี ้น าโดยยอดขายรถยนต์ที่ยงัคงขยายตวัดีต่อเนื่อง แต่
ยอดขายสนิค้าไมค่งทนยงัคงเปราะบาง เนื่องจากผลผลติเกษตรหดตวัจากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยกดดนัการใช้จ่ายใน
กลุ่มฐานราก อนึ่งการส่งออกขยายตวัชะลอลงสอดคล้องกบัภูมิภาค เป็นผลจากฐานสงูปีก่อนและข้อพิพาททางการค้า
ระหวา่งสหรัฐและจีนท่ีทยอยเก็บภาษีระหวา่งกนัเพิ่มขึน้ ประกอบกบัจ านวนนกัทอ่งเที่ยวขยายตวัชะลอตวัลง เป็นผลจาก
นกัท่องเที่ยวจีนหดตวัจากเหตกุารณ์เรือลม่ที่ภเูก็ตแต่มีนกัท่องเที่ยวมาเลเซียและฮ่องกงเพิ่มขึน้มาชดเชยกนัไปบางสว่น 
ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุลแต่ลดลง ซึ่งยังคงช่วยสนับสนุนเงินบาทให้แข็งค่าขึน้มาปิดที่ 32.3 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิน้เดือนก.ย. แข็งค่าขึน้ร้อยละ 2.4 จากสิน้เดือนมิ.ย. ซึ่งเงินบาทแข็งค่าสดุในภมูิภาคท่ามกลางความ
ผนัผวนของค่าเงินในตลาดเกิดใหม่ สวนทางกบัคา่เงินอาเซียนซึง่อ่อนคา่ลงในช่วงร้อยละ 1.3-3.8 ท าให้ กนง.ยงัคงอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายตอ่เนื่องจากปีก่อนที่ร้อยละ 1.5  ซึง่สวนทางกบับางประเทศเช่น อินโดนีเซียและฟิลปิปินส์ที่มีเร่งปรับเพิ่ม
ดอกเบีย้นโยบายมาตัง้แต่เดือนพ.ค เพื่อลดแรงกดดนัต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายและช่วยให้ค่าเงินให้มีเสถียรภาพมากขึน้ใน
สภาวะที่มีความผนัผวนกระแสเงินทนุเคลือ่นย้ายในตลาดการเงินโลก อยา่งไรก็ตาม ตัง้แตเ่ดือนก.ค. ธปท.เร่ิมสง่สญัญาณ
ปรับดอกเบีย้เพื่อให้มีช่องวา่งทางนโยบายส าหรับรองรับความเสีย่งในอนาคตและดแูลเสถียรภาพในระบบการเงินมาอยา่ง
ตอ่เนื่อง สง่ผลให้ตลาดมีการปรับตวัสะท้อนการปรับเพิ่มดอกเบีย้ในระยะข้างหน้าไปบางสว่น 

ไตรมาสสี่ เคร่ืองชีเ้ศรษฐกิจไทยเร่งตวัขึน้จากไตรมาสก่อนที่เศรษฐกิจอ่อนแรงลง ดีขึน้แบบกระจายตวั โดยการ
ส่งออก ท่องเที่ยวและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึน้จากไตรมาสสาม ส่วนการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลง แต่



3

 
   
 
 
   
  
 
     
 

      
 
 
  
   
  

  
    
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

 

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส าคัญของกองทุนรวม 
 
สาระส าคัญของกองทุนรวม 
ช่ือกองทนุ  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

(Amata B. Grimm Power Power Plant Infrastructure Fund) 
ช่ือยอ่ ABPIF 
ประเภทกองทนุ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ประเภทไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
เงินทนุจดทะเบียน 6,300 ล้านบาท (หกพนัสามร้อยล้านบาท) 
อายกุองทนุ  ไมก่ าหนดอายโุครงการ ทัง้นี ้หากกองทนุรวมไมม่กีารลงทนุเพิ่มเติม สญัญาโอนผลประโยชน์

จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทนุลงทนุในครัง้แรกจะสิน้สดุในวนัท่ี 27 กนัยายน 2565 
ช่ือบริษัทจดัการกองทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 
 
สรุปข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินกองทุนรวม 

รายละเอียดทรัพย์สนิ ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 และ 
โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 ที่มาจากการด าเนินงานผลิตไฟฟ้าและขายให้กับ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย และผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคมอตุสาหกรรม 

ผู้ด าเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั และ 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

ประเภทของทรัพย์สนิ สิทธ์ิในการรับผลประโยชน์ตามสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากับ 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด สิน้สดุ วนัที่ 16  กันยายน 2562 และบริษัท อมตะ  
บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั สิน้สดุ วนัท่ี 27 กนัยายน 2565 

ช่ือบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั   
ราคาประเมินของทรัพย์สนิ  4,175,215,000 บาท 
วนัท่ีประเมินคา่ทรัพย์สนิ 27 มกราคม 2562 
วิธีการประเมินคา่ทรัพย์สนิ วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 

Cash Flow) 
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การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทุนรวมย้อนหลัง 
ประจ าปี เงินลดทนุ (บาทตอ่หุ้น) เงินปันผล (บาทตอ่หุ้น) 
2556* 1.0115 0.5440 
2557 0.6516 0.6314 
2558 0.6882 0.5663 
2559 0.8116 0.9094 
2560 0.7300 0.8699 
2561* 0.5113 0.2067 

หมายเหต:ุ ปี 2556 เป็นอตัราผลตอบแทนส าหรบั 19 ก.ย. 2556 – 31 ธ.ค. 2556 
ปี 2561 เป็นอตัราผลตอบแทนส าหรบั 1 ม.ค.2561 - 30 มิ.ย. 2561 

  
สรุปค่าธรรมเนียม 

 จ านวนเงิน (พนับาท) ร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 12,719.74 0.26 
คา่ใช้จา่ยอื่นๆ 9,497.37 0.19 
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญของการลงทุนในกองทุนรวม 
 ความเสี่ยงโดยทั่วไป 
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึง อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ราคาค่าไฟฟ้า ราคาก๊าซธรรมชาติ และนโยบายทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานราชการอื่นรวมถึงปัจจยัทางการเมืองของประเทศมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงินและการ
ลงทุนของกองทุนรวม และภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไป ตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจ
สง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวมหรือบี.กริม 1 และ/
หรือ บี.กริม 2 ซึง่จะมีผลตอ่รายได้ของกองทนุรวม 

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยลงทุน 
ความเสี่ยงเก่ียวกบัหน่วยลงทนุ อาทิ (ก) ราคาของหน่วยลงทนุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลงัการเสนอขาย 

(ข) การขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ค)  การใช้มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 
(NAV) ของกองทนุรวมในการก าหนดราคาซือ้ขายหนว่ยลงทนุหรือ (ง) มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิต่อหนว่ยลงทนุของกองทุนรวม
ซึ่งอาจมีมูลค่าลดลงได้ หากราคาของหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมมีราคาที่ต ่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

 

ส่วนที่ 2 การด าเนินกิจการของกองทุน 
 
1. ข้อมูลกองทุน 

1.1 ช่ือกองทนุ  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
(Amata B. Grimm Power Power Plant Infrastructure Fund) 

1.2 ช่ือยอ่ ABPIF 
1.3 ประเภทกองทนุ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ประเภทไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
1.4 เงินทนุจดทะเบียน 6,300,000,000 บาท 
1.5 อายกุองทนุ  ไม่ก าหนดอายุโครงการ ทัง้นี  ้หากกองทุนรวมไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม สัญญาโอน

ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนลงทุนในครัง้แรกจะสิน้สดุในวนัที่ 
27 กนัยายน 2565 

1.6 ช่ือบริษัทจดัการกองทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
1.7 ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 

 
2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 
2.1 วตัถุประสงค์ นโยบายการลงทุน และการจัดหาผลประโยชน์ 

เพื่อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทัว่ไป ทัง้ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งกองทนุรวมจะน าเงินที่ได้จากการ 
ระดมทนุไปลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่กิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ  
ในวงกว้างของประเทศไทย โดยกองทนุรวมได้เข้าท าสญัญาเพื่อให้ได้มาซึง่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน นอกจากนี ้
กองทนุรวมจะจดัหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเข้าลงทนุ เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทนุ
รวมและผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิอื่น และ/หรือหลกัทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผล
อื่นใดตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดก าหนด 

ในการลงทุนครัง้แรก กองทุนรวมมีการลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากับ          
บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั (บี.กริม 1) และ บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั (บี.กริม 2) ซึ่งประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ โดยบี.กริม 1 ตัง้อยูท่ี่ 700/370 หมู ่6 นิคมอตุสาหกรรมอมตะ
นคร (เฟส 5) ถนนบางนา-ตราด ไฮเวย์ 34 ต าบล หนองไม้แดง อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี และบี.กริม 2 ตัง้อยู่ที่ 
700/371 หมู่ 6 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร (เฟส 5) ถนนบางนา-ตราด ไฮเวย์ 34 ต าบล หนองไม้แดง อ าเภอเมืองชลบรีุ 
จงัหวดัชลบรีุ ระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจะเร่ิมตัง้แตว่นัที่กองทนุรวมช าระราคา
ซือ้ให้แก่ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
• บี.กริม 1 วนัสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์ หมายถึงวนัท่ี 16 กนัยายน 2562 
• บี.กริม 2 วนัสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์ หมายถึงวนัท่ี 27 กนัยายน 2565 
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บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตกลงโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่เก่ียวข้องกบัสญัญาขายไฟฟ้า กบั 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม และสญัญาซือ้ขายไอน า้ รวมถึง
สญัญาที่จดัท าขึน้ใหม่ภายในระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งค านวณตามสตูร 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า = กระแสเงินสดรับที่ได้จากรายได้ของโรงไฟฟ้า – กระแสเงินสดที่จ่าย
ส าหรับรายจ่ายของโรงไฟฟ้า + การเปลีย่นแปลงรายการตัง้ส ารอง + เงินสดคงเหลอืต้นงวด – เงินสดคงเหลอืขัน้ต ่า 

ทัง้นี ้การค านวนดงักล่าวจะคิดจากผลประกอบการราย 6 เดือน คือรอบการด าเนินงานเดือนมกราคมถึงมิถนุายน และ 
เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม โดยกองทุนรวมจะได้รับโอนประโยชน์ภายในเดือนมีนาคมและสิงหาคมของแต่ละปี  
ทัง้นีร้ายละเอียดจะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  

กองทนุรวมจะจ่ายคืนผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในรูปเงินลดทนุ และ/หรือเงินปันผล โดยเงินลดทนุจะอิง
ตามเอกสารแนบในสญัญาโอนผลประโยชน์ ผลประโยชน์ในสว่นที่เกินเงินลดทนุจะน ามาหกัลบคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม
และคืนผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในรูปของเงินปันผล 

 
2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

กองทนุรวมไมม่ีการเปลีย่นแปลงผู้จดัการกองทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ด าเนินการ 
 

2.3 โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทุนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1            2          

                         
                       

             
               

            

                             

                      

                          
                     

             
             

              
        

            

กองทุนรวม บี.กริม 1 และ  
บี.กริม 2 

กฟผ. / ลกูค้า
ภาคอุตสาหกรรม  

จ่ายค่าตอบแทนตามสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้าและไอน า้ 

(1) ช าระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การประกอบกิจการไฟฟ้า 

คู่สัญญา 

(3) โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ภายหลงัหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ          
ไฟฟ้าตามสตูรท่ีก าหนดไว้ในสญัญาโอนผลประโยชน์

จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทนุ 

เจ้าหนี ้

นักลงทุน 

(2) ช าระค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

(4) ผลตอบแทน 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

 

2.4 ข้อมูลทรัพย์สนิของกองทุน 
2.4.1 สรุปมูลค่าทรัพย์สิน ทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน 
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (บาท) 7.4125 
มลูคา่ทรัพย์สนิตามราคาตลาด (บาท) 6.15  

 
2.4.2 รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวม  
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 24 ตลุาคม 2538 และ วนัท่ี 4 มิถนุายน 2542 ตามล าดบั บี.กริม 1 และ  

บี.กริม 2 ประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ประเภทโรงไฟฟ้าพลงัความ
ร้อนร่วม (Cogeneration) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงหลกั โดยมีการซือ้ก๊าซธรรมชาติภายใต้สญัญาซือ้ขายกบับริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) รายละเอียดทรัพย์สนิโดยสรุป ดงันี ้

รายละเอียดทรัพย์สนิ ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 1 และ โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 ที่มาจากการด าเนินงาน
ผลิตไฟฟ้าและขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ ใช้
ไฟฟ้าในนิคมอตุสาหกรรม 

ผู้ด าเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั และ 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 

ประเภทของทรัพย์สนิ สิทธ์ิในการรับผลประโยชน์ตามสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้ากับ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด สิน้สุด วันที่ 16  
กนัยายน 2562 และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั สิน้สดุ วนัท่ี 27 
กนัยายน 2565 

ช่ือบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั   
ราคาประเมินของทรัพย์สนิ  4,175,215,000 บาท 
วนัท่ีประเมินคา่ทรัพย์สนิ 27 มกราคม 2562 
วิธีการประเมินคา่ทรัพย์สนิ วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแส 

เงินสด (Discounted Cash Flow) 
 
2.4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพ่ิมเติมของกองทุนรวมในรอบปีบัญชี 
กองทนุรวมไมม่ีการลงทนุในทรัพย์สนิใดเพิ่มเติม 

 
2.4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า 
ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา ไมม่ีการจ าหนา่ยหรือโอนทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 

2.5 การจัดหาผลประโยชน์ 
สรุปสาระส าคญัของสญัญาจดัหาผลประโยชน์มีรายละเอียดตามข้อ 2.1 
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2.6 การกู้ยมืเงนิ 

กองทุนรวมไม่มีนโยบายในการกู้ ยืมตลอดอายุของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
ที่กองทนุรวมเข้าลงทนุในครัง้แรก อย่างไรก็ดี หากกองทนุรวมมีการลงทนุเพิ่มเติม กองทนุรวมอาจพิจารณากู้ยืมเงิน โดย
จะด าเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
3. ภาพรวมของธุรกิจการประกอบกิจการไฟฟ้า 
3.1 ภาพรวมของธุรกิจการประกอบกิจการไฟฟ้า 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทยถือเป็นระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานที่ถูกก ากับดูแลการด าเนินงานโดย
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (“กพช.”) กระทรวงพลงังานและคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (“กกพ.”) 
โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการพฒันาและจัดหาพลงังานไฟฟ้าให้มีความมัน่คงเช่ือถือได้ในราคาที่เหมาะสม มีคุณภาพ
มาตรฐานระดบัสากล และสง่เสริมให้เอกชนมีสว่นร่วมในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดภาระของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (“กฟผ.”) ในการลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่คาดวา่จะเพิ่มขึน้ในอนาคต 

 การผลิตและระบบส่งไฟฟ้า 
กฟผ  ถือเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลงังาน อยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของกระทรวงพลงังาน โดย กฟผ.  เป็นทัง้ผู้ผลิต

ไฟฟ้าและผู้ รับซือ้ไฟฟ้าแบบขายสง่หลกั เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของทัง้ประเทศ ปัจจบุนั โรงไฟฟ้าของ กฟผ. 
ตัง้อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ นอกจากนี ้กฟผ.ยงัรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายเล็ก รวมถึงรับซือ้จากผู้ผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศมาเลเซีย กฟผ.จะ
จ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ.และรับซือ้จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนท่ีกลา่วมาข้างต้นให้แก่การไฟฟ้านครหลวง 
(“กฟน.”) การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (“กฟภ.”) และผู้ ใช้ไฟฟ้าที่รับซือ้โดยตรงจาก กฟผ. ผ่านทางระบบสง่ไฟฟ้าของกฟผ. ที่มี
โครงขา่ยครอบคลมุทัว่ประเทศ ที่ระดบัแรงดนัตา่งๆ ตัง้แต่ 69 กิโลโวลต์ ไปจนถึง 500 กิโลโวลต์ โดย กฟน. และ กฟภ. จะ
เป็นผู้ด าเนินการระบบจ าหนา่ยและการค้าปลกีไฟฟ้าของประเทศ โดยน าไฟฟ้าไปจ าหนา่ยให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายยอ่ย ลกูค้า
ธุรกิจ และลกูค้าภาคอตุสาหกรรมทัว่ประเทศต่อไป นอกจากนี ้กฟผ.ยงัมีการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัประเทศเพื่อนบ้ านอีก
ด้วย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศมาเลเซีย  

ตัง้แต่ปี 2535 รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้า และเปิดโอกาสผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 
ร่วมประมลูแขง่ขนัการสร้างโรงไฟฟ้าใหมไ่ด้ เพื่อช่วยลดภาระการลงทนุของ กฟผ. ในการผลติไฟฟ้า 

 การรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer: SPP) 
 กฟผ. มีการรับซือ้ไฟฟ้าเข้าระบบจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กไม่เกิน 90 เมกะวตัต์ โดยโรงไฟฟ้าของผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายเล็กจะใช้ระบบพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) ซึ่งจะใช้ก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงหลกั 
และระบบพลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งจะใช้กาก หรือ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชือ้เพลิง 
ส าหรับพลงัไฟฟ้าสว่นที่เหลือจากการจ าหน่ายให้ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กจะน าไปใช้ในโรงงานของตนเอง หรือ
ขายให้โรงงานอตุสาหกรรมบริเวณใกล้เคียง การรับซือ้ไฟฟ้าของ กฟผ. จากผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเล็กจะมีการท าสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้า 2 ประเภท คือ สญัญาประเภท Firm ซึ่งจะมีการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าอายรุะหว่าง 20 – 25 ปี และมีการ
ก าหนดค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) และสญัญาประเภท Non-Firm ซึ่งจะไม่มีการก าหนดค่าพลงังานไฟฟ้า ซึง่ 
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นหนึง่ในผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ที่มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าประเภท Firm อาย ุ25 ปี 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

 

 การผลิตและความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมของประเทศ 
 จากข้อมลูของส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน เมื่อ วนัที่  16 มกราคม 2562 ณ สิน้เดือน
พฤศจิกายน 2561 ก าลงัการผลิตไฟฟ้าในระบบอยู่ที่ 43,275 เมกะวตัต์ แบ่งเป็นก าลงัการผลิตจาก กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่  ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก  และ จากการน าเข้าและแลกเปลี่ยน ในสดัส่วนร้อยละ 36 35 20 และ 9 
ตามล าดบั การผลิตไฟฟ้า (ไม่รวมการผลิตของผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง) 11 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม – พฤศจิกายน 
2561) ตวัเลขเบือ้งต้นอยูท่ี่ 187,885 กิกะวตัต์ชัว่โมง เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 จากปีก่อนหน้า โดยเพิ่มขึน้จากการผลติไฟฟ้าจาก
พลงัน า้ พลงังานหมนุเวียน รวมทัง้ไฟฟ้าน าเข้า ขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินน าเข้า/ลิกไนต์ และน า้มนั 
ลดลง ในส่วนของการใช้ไฟฟ้า (ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าของผู้ ผลิตไฟฟ้าใช้เอง) 11 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม – 
พฤศจิกายน 2561) ตวัเลขเบือ้งต้นอยูท่ี่ 172,709 กิกะวตัต์ชัว่โมง เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 จากปีก่อนหน้า สว่นหนึง่เกิดจากการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจทอ่งเที่ยว โดยจ านวนนกัทอ่งเที่ยวจีนเร่ิมฟืน้ตวัตัง้แตช่่วงลอยกระทงที่ผา่น
มา อีกทัง้มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ แต่ทัง้นีม้ีปัจจัยที่ท าให้การใช้ไฟฟ้าไม่สงูมากนกั ได้แก่สภาพอากาศที่
หนาวเย็นในช่วงต้นปีและมีฝนตกนอกฤดกูาล ประกอบกบัมีผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองเพิ่มขึน้ ทัง้นีภ้าคอตุสาหกรรม ภาคธุรกิจ 
และภาคครัวเรือน ซึง่เป็นภาคเศรษฐกิจส าคญั มีการใช้เพิ่มขึน้เลก็น้อยที่ร้อยละ 0.1 จากการใช้ไฟฟ้าของภาคอตุสาหกรรม 
โดยที่กลุม่เหล็กและโลหะพืน้ฐานใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.5 ตามความต้องการใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน และ
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.0 ตามความต้องการใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่กลุ่มอาหารลดลงร้อยละ 1.1 
การใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 ตามการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยว  โดย
ห้างสรรพสนิค้า อพาร์ทเมนต์และเกสต์เฮาส์  และโรงแรม มีการใช้ไฟเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.9 3.9 และ 2.8 ตามล าดบั ในขณะท่ี
ภาคครัวเรือนมีการใช้เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.2 สว่นหนึง่เป็นผลมาจากสภาพอากาศที่ไมร้่อนและมีฝนตกนอกฤดูกาล สง่ผลให้มี
การใช้เคร่ืองปรับอากาศไม่สงูนกั โดยความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุของประเทศ (Peak) เกิดขึน้เมื่อ วนัที่ 24 เมษายน 
2561 เวลา 13.51 น. ที่ระดบั 34,317 เมกะวตัต์ เพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 0.6  

 ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) 
ค่าไฟฟ้าอตัโนมตัิ (Ft) จะมีการปรับปรุงทุก 4 เดือน โดยคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน เพื่อสะท้อนการ

เปลี่ยนแปลงของต้นทนุที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของการไฟฟ้า คือ ค่าใช้จ่ายด้านเชือ้เพลิง ค่าซือ้ไฟฟ้า และผลกระทบ
จากคา่ใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐที่เปลีย่นแปลงไปจากระดบัคา่ไฟฟ้าพืน้ฐานใหม ่โดยให้สง่ผา่นคา่ใช้จ่ายดงักลา่วอยา่งมี
ประสทิธิภาพและเป็นธรรมตอ่ผู้ใช้ไฟฟ้า โดยสถิติคา่ Ft ขายปลกีตามรอบเดือนเรียกเก็บมีรายละเอียดดงันี ้

 
รอบเดือนเรียกเก็บ Ft ขายปลีก (บาท/หน่วย) เปลี่ยนแปลง (บาท/หน่วย) 
เดือน มิ.ย.55- ส.ค.55 0.3000 + 0.3000 
เดือน ก.ย.55– ธ.ค.55 0.4800 + 0.1800 
เดือน ม.ค.56- เม.ย.56 0.5204 + 0.0404 
เดือน พ.ค.56 - ส.ค.56 0.4692 - 0.0512 
เดือน ก.ย.56 - ธ.ค.56 0.5400 + 0.0708 
เดือน ม.ค.57 - เม.ย.57 0.5900 + 0.0500 
เดือน พ.ค.57 – ส.ค.57 0.6900 + 0.1000 
เดือน ก.ย.57 - ธ.ค.57 0.6900     0.0000 
เดือน ม.ค.58 - เม.ย.58 0.5896 - 0.1004 
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เดือน พ.ค.58 – ส.ค.58 0.4961 -0.1586 
เดือน ก.ย.58 – ต.ค.58 0.4638 -0.0651 
เดือน พ.ย.58 – ธ.ค.58 -0.0323 -0.4961 
เดือน ม.ค.59 - เม.ย.59 -0.0480 -0.0157 
เดือน พ.ค.59 – ส.ค.59 -0.3329 -0.2849 
เดือน ก.ย.59 – ธ.ค.59 -0.3329 0.0000 
เดือน ม.ค.60 - เม.ย.60 -0.3729 -0.0400 
เดือน พ.ค.60 – ส.ค.60 -0.2477 +0.1252 
เดือน ก.ย.60 – ธ.ค.60 -0.1590 +0.0887 
เดือน ม.ค.61 - เม.ย.61 -0.1590 0.0000 
เดือน พ.ค.61 – ส.ค.61 -0.1590 0.0000 
เดือน ก.ย.61 – ธ.ค.61 -0.1590 0.0000 

ทีม่า : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
 

3.2 นโยบายการตลาดและการแข่งขัน 
เนื่องจากปัจจุบนัโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ได้ด าเนินการเดินเคร่ืองเพื่อผลิตไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้

ขายไฟฟ้าอย่างเต็มก าลงัการผลิตแล้ว บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จึงมีการบริหารจดัการไฟฟ้าโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลติ ลดต้นทนุการด าเนินงานและรักษามาตรฐานการด าเนินงานท่ีดี 

 
4. ปัจจัยความเสี่ยง 

ข้อความดงัต่อไปนีแ้สดงถึงปัจจยัความเสี่ยงที่มีนยัส าคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบต่อกองทนุรวมหรือ
มลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม นอกเหนือจากปัจจยัความเสีย่งที่ปรากฏในรายงานฉบบันีแ้ล้วยงัอาจมีปัจจยัความเสีย่ง
อื่นๆ ซึง่กองทนุรวมไมอ่าจทราบได้ในขณะนี ้หรือเป็นความเสีย่งที่กองทนุรวมพิจารณาในขณะนีว้า่ไมเ่ป็นสาระส าคญั แต่
ความเสี่ยงดงักลา่วอาจเป็นปัจจยัความเสี่ยงที่มีความส าคญัต่อไปในอนาคต ความเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานฉบบันีแ้ละ
ความเสีย่งที่อาจมีขึน้ในอนาคต อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของ
กองทนุรวม ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถศกึษาปัจจยัความเสีย่งอื่นๆเพิ่มเติมได้จากโครงการจดัการกองทนุรวม 

ค าอธิบายเก่ียวกบัแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสีย่ง มาตรการรองรับความเสีย่ง และ/หรือความสามารถของ
กองทนุรวมในการลดความเสีย่งข้อใดข้อหนึง่ไมถื่อเป็นค ารับรองของกองทนุรวมวา่ กองทนุรวมจะด าเนินมาตรการรองรับ
ความเสีย่งตามที่ก าหนดไว้ได้ทัง้หมดหรือบางสว่น และไมถื่อเป็นข้อยืนยนัวา่ความเสีย่งตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายงานฉบบันี ้
จะลดลงหรืออาจไม่เกิดขึน้ ทัง้นี ้เนื่องจากความส าเร็จ และ/หรือความสามารถในการลดความเสี่ยงยงัขึน้อยู่กบัปัจจยั
หลายประการท่ีอยูน่อกเหนือจากการควบคมุของกองทนุรวม 

 
4.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จาก กฟผ.  

กฟผ.เป็นลกูค้ารายใหญ่ที่สดุของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดย กฟผ.ตกลงซือ้ไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวกับบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จ านวน 2 ฉบับ ซึ่งสญัญาดังกล่าวจะสิน้สุดในเดือน
กนัยายน 2562 และ เดือนกนัยายน 2565 ส าหรับบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามล าดบั สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่วนบัวา่
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

 

เป็นสญัญาที่มีความส าคญัตอ่ธุรกิจของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยมีมลูค่าร้อยละ 46.09 และ 42.67 ของรายได้จากการ
ขายในปี 2561 ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตามล าดบั 

อย่างไรก็ตาม กฟผ. มีสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่ง อีกทัง้ กฟผ.ยงัเป็นผู้น าในธุรกิจไฟฟ้าในภมูิภาค
เอเชียและเป็นผู้มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในกิจการไฟฟ้าของประเทศ โดยนอกจากเป็นผู้ รับซือ้ไฟฟ้าและควบคุมการ
จ าหน่ายไฟฟ้าในตลาดขายส่งของประเทศแล้ว กฟผ.ยังเป็นผู้ ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย กฟผ.มี
ความส าคญัตอ่ความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย และมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีกระทรวงการคลงัเป็น
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 

 
4.2 ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายช าระค่าไฟฟ้าของลูกค้าภาคอุตสาหกรรม การผิดสัญญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าของลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ ลดลง หรือการไม่สามารถจัดหาลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมเมื่อไม่มีการต่อสัญญา 

รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าให้ลกูค้าภาคอตุสาหกรรม ของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ในปี 2561 มีมลูค่าร้อยละ 
53.84 และร้อยละ 55.63 ของรายได้จากการขายของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตามล าดบั โดยจะมีการต่อสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้ากับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมทุก 3 - 5 ปี แม้ว่า บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับลูกค้า
ภาคอตุสาหกรรมหลายราย แตห่ากลกูค้าภาคอตุสาหกรรมดงักลา่วมีปัญหาทางการเงินซึง่สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถ
ในการจ่ายช าระคา่ไฟฟ้า หรือยอมเลิกสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าก่อนก าหนด และทางบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่สามารถจดัหา
ลกูค้าภาคอตุสาหกรรมเข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าใหมม่าทดแทนได้ สง่ผลให้ปริมาณความต้องการพลงัไฟฟ้าที่จ าหนา่ย
ให้แก่ลกูค้าภาคอตุสาหกรรมอาจลดลง นอกจากนี ้ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงของลกูค้าภาคอตุสาหกรรมยงัอาจสง่ผล
กระทบต่อปริมาณค่าพลงังานไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ที่จ าหน่ายให้แก่ลกูค้า ซึ่งจากสาเหตดุงักล่าวอาจสง่ผล
กระทบต่อผลประกอบการของ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 และอาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ
กองทนุรวมในท่ีสดุ  

อย่างไรก็ดี ลกูค้าภาคอตุสาหกรรมของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นบริษัทที่มีฐานะทางธุรกิจที่มัน่คง หลายแหง่
เป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบรรษัทข้ามชาติ และมีคุณภาพเครดิตที่น่าเช่ือถือ โดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่เคย
ประสบปัญหาการเรียกเก็บเงินหรือข้อพิพาทกบัลกูค้าภาคอตุสาหกรรมอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากนี ้บี.กริม 1 และ บี.กริม 
2 ยงัมีการบริหารจัดการลกูค้าภาคอุตสาหกรรมให้มีการกระจายตวัที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพารายได้จากการ
จ าหนา่ยไฟฟ้าให้กบัลกูค้ารายใดรายหนึง่อยา่งมีนยัส าคญั 

 
4.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการจัดหาก๊าซธรรมชาติโดย ปตท. เพียงรายเดียว  

ปตท. เป็นผู้จดัจ าหน่ายเชือ้เพลิงในประเทศในลกัษณะผกูขาด และเป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่สามารถ
จดัสง่ก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่เพียงพอตอ่การประกอบธุรกิจของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ได้ หากปตท. ไม่สามารถจดัสง่
ก๊าซธรรมชาติได้ในปริมาณที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกบั ปตท. อาจท าให้ธุรกิจของบี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 หยุดชะงักได้ แม้ในสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติดงักล่าวมีข้อก าหนดให้ ปตท.ช าระค่าชดเชยหากไม่สามารถ
จดัสง่ก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ก าหนดในสญัญาได้ โดยเป็นคา่ชดเชยเฉพาะในสว่นของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่บี.กริม 1 
และบี.กริม 2 ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายให้ กฟผ.เท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงในสว่นของการผลิตเพื่อจ าหน่ายให้แก่ลกูค้า
ภาคอตุสาหกรรม แม้ว่าโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะได้รับการออกแบบให้สามารถใช้น า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลงิ
ได้ แต่การเปลี่ยนไปใช้น า้มันดีเซลในการผลิตจะท าให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีค่าใช้จ่ายสูงและส่งผลให้การผลิตมี
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ประสทิธิภาพต ่าลง นอกจากนี ้การผลติไฟฟ้าโดยใช้น า้มนัดีเซลจะสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิดีเซลในอตัราที่สงูกวา่อตัราที่  บี.กริม 
1 และบี.กริม 2 จะสามารถจดัหาเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกลบัคืนในถงัเก็บได้ ดงันัน้ จึงไมส่ามารถใช้น า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิง
ในการผลิตไฟฟ้าเป็นระยะเวลานานได้ ดังนัน้ ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอาจเกิดจาก
ข้อบกพร่องในระบบทอ่สง่หรือเมื่อมีการปิดซอ่มบ ารุง หรือจากเหตกุารณ์อื่นๆ ที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของบี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของ
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยความเสีย่งดงักลา่ว 

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน า้ 
มา กวา่ 10 ปี บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มิได้ประสบปัญหาการขาดแคลนเชือ้เพลงิดงักลา่วข้างต้น ทัง้นี ้จากการท่ี ปตท.เป็น
ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติชัน้น าของประเทศที่มีความน่าเช่ือถือ อีกทัง้ ปตท.ยงัด าเนินการปฎิบตัิตามข้อก าหนดหลกัในสญัญา 
ซือ้ขายก๊าซธรรมชาติด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทจดัการจึงไมม่ีเหตผุลใดที่จะท าให้เช่ือวา่ ปตท.จะไมส่ามารถด าเนินการสง่
มอบก๊าซธรรมชาติให้กบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้ตามสญัญา 

 
4.4 ความเสี่ยงจากการขาดน า้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ 

ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจ าเป็นต้องใช้น า้ดิบที่ผ่านกระบวนการก าจดัแร่ธาต ุ(Demineralization) เพื่อน าไปใช้
ในกระบวนการหล่อเย็นและระบบหม้อไอน า้ ความเสี่ยงจากการขาดแคลนน า้ดิบอาจส่งผลให้การผลิตกระแสไฟฟ้า
หยดุชะงกั ซึ่งความเสี่ยงดงักลา่วอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ โดยในบางปีอาจมีปริมาณน า้ฝนน้อยกว่าปกติ 
หรือฝนไมต่กต้องตามฤดกูาล จนท าให้ปริมาณน า้ดิบไมเ่พียงพอตอ่การผลติไฟฟ้า 

อย่างไรก็ดี บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการจัดหาน า้ให้กบัทางบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้มีการ
บริหารจดัการแหลง่น า้ดิบให้มีปริมาณที่เพียงพอ และมีการเพิ่มปริมาณการกกัเก็บน า้ส าหรับปีที่คาดว่าปริมาณฝนน้อย
กว่าปกติ นอกจากนี ้บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) ตกลงที่จะให้บริการจดัหาน า้ให้กบัทางบี.กริม 1 และ บี.
กริม 2 หากบริษัท อมตะ วอเตอร์ จ ากดั หยดุการให้บริการ 

 
4.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าโดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2  

กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการบริหารจดัการ การบ ารุงซ่อมแซมโรงไฟฟ้าและความเช่ียวชาญของ   
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป ซึ่งหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถรักษา
ประสิทธิภาพในการผลิตไว้ได้ เช่น ถ้าระดบัความพร้อมจ่ายต ่ากว่าที่ก าหนดไว้  อาจสง่ผลให้ต้องเสียค่าปรับให้แก่ กฟผ. 
หรือในกรณีร้ายแรงอาจถกูยกเลกิสญัญาได้ 

อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 เร่ิมด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า  10 ปี  
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีผลการด าเนินการอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานของธุรกิจโรงไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วมที่ก าหนดไว้
ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. มาโดยตลอด นอกจากนี ้บริษัทจัดการได้มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดงักล่าว โดย 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ท าสญัญาตกลงกับกองทุนรวม เพื่อด าเนินธุรกิจตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิศวกรรม 
มาตรฐานอตุสาหกรรม อนัเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไปของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (Prudent Utility Practice) รวมถึงข้อ
สญัญาตกลงเก่ียวกบัการไมป่ระกอบธุรกิจแขง่ขนักบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 

นอกจากนี ้การเข้ามามีสว่นได้เสยีในกองทนุรวมของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เป็นการควบคมุประสทิธิภาพในการ
บริหารจดัการกิจการโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ให้อยูใ่นเกณฑ์ที่ดีและสามารถสร้างผลก าไรให้กบับี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 โดยอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุราย
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

 

ใหญ่ของกองทนุรวม โดยจะถือหน่วยลงทนุในสดัสว่นไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม 
 
4.6 ความเสี่ยงจากอุปกรณ์เคร่ืองจักรเสื่อมสภาพเร็วกว่าก าหนด 

ปัจจัยที่มีผลส าคัญอย่างยิ่งต่อปริมาณการผลิตไฟฟ้าและไอน า้คือสภาพของอุปกรณ์เคร่ืองจักรหลักของ
โรงไฟฟ้า ได้แก่ หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine Generator : GTG) หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันไอน า้ (Steam 
Turbine  
Generator : STG) และเคร่ืองผลติไอน า้จากพลงังานความร้อน (Heat Recovery Steam Generator : HRSG) แม้ผลจาก
การศึกษารายละเอียดของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยผู้ เช่ียวชาญอิสระทางด้านเทคนิคของกองทุนรวม ( Independent 
Technical Advisor) พบวา่สภาพของอปุกรณ์หลกัเหลา่นีย้งัอยูใ่นสภาพดีและมีอายกุารใช้งานครอบคลมุเกินกวา่อายขุอง
สญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า แตอ่าจมีโอกาสที่อปุกรณ์เคร่ืองจกัรหลกัเหลา่นีเ้สื่อมสภาพเร็วกว่า
ปกติหากการบริหารจดัการซ่อมบ ารุงไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่ได้คณุภาพ สง่ผลให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้อาจลดลง ซึ่ง
อาจมีผลกระทบในทางลบตอ่การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 และ
อาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการเช่ือวา่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีมาตรการรองรับความเสีย่งดงักลา่ว โดยบี.กริม 2 ได้ลง
นามในสญัญาว่าจ้างกบับริษัท จีอี ประเทศไทย จ ากัด เพื่อเป็นผู้จดัหาและรับประกนัอะไหล่ชิน้ส่วน รวมถึงการบริการ
ซ่อมแซมและการสนบัสนนุทางด้านเทคนิค เนื่องจากบริษัท จีอี ประเทศไทย จ ากดั เป็นผู้ผลิตอปุกรณ์เคร่ืองจกัรส่วนหนึง่
ในโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 2 ท าให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 2 เป็นอย่างดี และเป็นบริษัทมี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าทัว่โลกมายาวนาน  สว่นของบี.กริม 1 ใช้เคร่ืองจกัรจากบริษัท 
ซีเมนส์ เอจี จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทที่มีช่ือเสียงในระดบัสากล นอกจากนี ้บี.กริม 1 ยงัให้ความส าคญักบัการดแูลเคร่ืองจกัร
เป็นอยา่งดี โดยมีแผนการซอ่มบ ารุงครัง้ใหญ่ทกุๆ 3 - 6 ปี เพื่อลดความเสีย่งจากการเสือ่มก่อนก าหนดของอปุกรณ์ตา่งๆ 

 
4.7 ความเสี่ยงจากการที่ ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือเงินค่าสินไหมทดแทนจาก
กรมธรรม์ประกันภยั 

แม้ว่า บริษัทจดัการจะจดัให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีกรมธรรม์ประกนัภยัที่ครอบคลมุทัง้ทรัพย์สินของโรงไฟฟ้า
และความรับผิดที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยบริษัทจัดการเช่ือว่าเง่ือนไขความ
คุ้มครองและจ านวนเงินเอาประกนัของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นไปตามแนวปฏิบตัิทัว่ไปในอตุสาหกรรมโรงไฟฟ้า แต่
การจัดท าประกันภัยดังกล่าวอาจไม่สามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ได้ทุกประเภท เนื่องจากบริษัท
ประกนัภยัจ ากดัความคุ้มครองความเสียหายเฉพาะบางกรณีเท่านัน้ นอกจากนี ้เง่ือนไขการรับประกนัภยัที่อยู่นอกเหนือ
การควบคมุของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 และกองทนุรวม อาจจ ากดัขอบเขตของการได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์
ประกนัภยัที่  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 และกองทนุรวมจะสามารถจดัหาหรือมีความสามารถที่จะจดัหามาภายใต้เง่ือนไขของ
อตัราเบีย้ประกนัภยัที่เหมาะสม ทัง้นี ้ความช ารุดบกพร่องที่เกิดกบัสิง่ก่อสร้างของโรงไฟฟ้า หรือความช ารุดบกพร่องที่มอง
ไม่เห็นของโรงไฟฟ้าหรืออปุกรณ์เคร่ืองจกัรในโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 อาจท าให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่ได้
รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์  

นอกจากนี ้ความเสียหายบางอย่างอาจเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น เจ้าห น้าที่ส ารวจความเสียหาย  
(Loss Adjuster) นิติวิศวกร (Forensic Engineer) ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคนิคหรือด้านอื่นๆ แล้วแต่กรณี หรืออาจต้องเข้าสู่



15

 

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ซึ่งอาจท าให้ใช้ระยะเวลานานเพื่อแก้ไขข้อพิพาทในการเรียกร้องเพื่อ 
เอาประกนัภยั 

ดงันัน้ กองทุนรวมมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากเหตุปัจจัยดงักล่าวข้างต้น โดยแบ่งเป็นสองกรณี คือ กรณีที่
ทรัพย์สนิได้รับความเสยีหายแตเ่พียงบางสว่น หากเงินคา่สนิไหมทดแทนจากการประกนัภัยที่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้รับ
นัน้ไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย เป็นเหตใุห้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการซ่อมแซม
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ และกรณีที่ทรัพย์สินเสียหายทัง้หมด (Total Loss) หรือทรัพย์สินเสียหาย
อย่างมีนยัส าคญั (Significant Loss)  หากเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยัที่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้รับนัน้ไม่
เพียงพอ ท าให้กองทุนรวมสูญเสียเงินทุนบางส่วนหรือทัง้หมดที่ได้ลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า เนื่องจากกองทุนรวมจะได้รับเงินชดเชยความเสียหายในกรณีดังกล่าวภายหลงัจากกลุ่มเจ้าหนีส้ถาบนั
การเงินของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ซึง่ได้รับเงินชดเชยเต็มจ านวนตามสญัญาเงินกู้  

 
4.8 ความเสี่ยงจากการจัดสรรกระแสเงนิสด 

กองทนุรวมมีความเสีย่งจากการท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน ซึง่ในสญัญาเงินกู้ยืมกบัเจ้าหนี ้
สถาบนัการเงินจะก าหนดล าดบัการจดัสรรกระแสเงินสดของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะต้อง
ช าระคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน เงินต้น ดอกเบีย้ และคา่ธรรมเนียมอื่นส าหรับการกู้ยืม รวมถงึบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ต้อง
จดัให้มีการตัง้เงินส ารองส าหรับการช าระเจ้าหนีท้ัง้ในสว่นเงินต้นและดอกเบีย้ส าหรับงวดถดัไป และส ารองส าหรับการซอ่ม
บ ารุงโรงไฟฟ้าครัง้ใหญ่ ก่อนที่จะมีการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทนุรวม  

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินเป็นลายลกัษณ์อกัษรทกุครัง้ หรือมี
สดัสว่นเงินสดคงเหลอืตอ่จ านวนเงินต้นและดอกเบีย้ที่ต้องจ่ายช าระคืนใน 6 เดือน ข้างหน้าสงูกวา่ 1.2:1 บี.กริม 1 และ บี.
กริม 2 จึงจะโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แกก่องทนุรวม หากเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินใช้เวลานานในการ
พิจารณาอนมุตัิการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทนุรวม หรือเงินสดคงเหลอืของบี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 ไม่เพียงพอตอ่การช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในอีก 6 เดือน ข้างหน้า กองทนุรวมจะได้รับการจดัสรรกระแสเงิน
สดลา่ช้า  

อีกทัง้ระยะเวลาในการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้านีใ้ห้แก่กองทุนรวม  โดยคิดจากผล
ประกอบการราย 6 เดือน พิจารณาจากช่วงเวลาการช าระเงินและการรับเงินของโรงไฟฟ้า เนื่องจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ต้องช าระคา่ก๊าซให้แก่ ปตท. ก่อนได้รับเงินได้จาก กฟผ. และลกูค้าภาคอตุสาหกรรม จึงต้องมีเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรับ
ระยะเวลาการรับ-จ่ายเงินที่ไม่สมัพนัธ์กนัดงักลา่ว นอกจากนี ้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีความจ าเป็นในการส ารองเงินทนุ
หมุนเวียนภายในบริษัทส าหรับการซ่อมบ ารุง ถึงแม้ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะมีการก าหนดแผนการซ่อมบ ารุงที่ชดัเจน 
อยา่งไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นในการซอ่มบ ารุงนอกเหนือจากแผนการซอ่มบ ารุงที่ก าหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสยีหาย
ของชิน้สว่นของเคร่ืองจกัรบางชิน้ก่อนก าหนดอายเุวลา โดยจ านวนคา่ใช้จา่ยในการซอ่มบ ารุงดงักลา่วไมส่ามารถประมาณ
การเพื่อท าการตัง้เงินส ารองในสว่นนีไ้ด้ 

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้รับการจดัสรรกระแสเงินสดเป็นล าดบัที่สองถดัจากเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน และได้รับ  
การจดัสรรกระแสเงินสดก่อนท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นหรือช าระค่าใช้จ่ายอื่นที่ไมจ่ าเป็นต่อ
การด าเนินงานของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยระหว่างระยะเวลาในการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าซึง่
โอนปีละ 2 ครัง้ มีการจดัการกระแสเงินสดรายรับและกระแสเงินสดรายจ่ายที่ชดัเจนตามที่ก าหนดในสญัญาสนิเช่ือ  
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นอกจากนี ้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 สามารถสร้างกระแสเงินสดที่มัน่คงมาโดยตลอดเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี 
ที่ด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า โดยมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้เข้าท า
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ.และลกูค้าภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความมัน่คงด้านรายได้ ประกอบกับการ
บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าอย่างสม ่าเสมอ และมีการท าสญัญาว่าจ้างกบับริษัท จีอี ประเทศไทย จ ากัด ให้เป็นผู้จดัหาอะไหล่
ชิน้สว่น โดยมีการจ ากดัอตัราการขึน้ราคาสงูสดุในแตล่ะปี เพื่อลดความผนัผวนด้านคา่ใช้จ่ายในการซอ่มบ ารุงโรงไฟฟ้า 

 
4.9 ความเสี่ยงจากการที่เจ้าหนีส้ถาบันการเงนิมีสิทธิในหลักประกันเป็นล าดับแรก 

กองทนุรวมมีความเสี่ยงจากการที่ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน ซึ่งในสญัญาเงินกู้กบัสถาบนั
การเงินดงักลา่ว บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้ตกลงให้หลกัประกนัเพื่อเป็นการประกนัหนีต้ามสญัญาเงินกู้แก่เจ้าหนีส้ถาบนั
การเงิน กล่าวคือ การจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินเคร่ืองจักรหลกัส าหรับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า  
การโอนสิทธิในกรมธรรม์และใบสลกัหลงักรมธรรม์ การโอนสิทธิในเอกสารโครงการแบบมีเง่ือนไข การโอนสิทธิในบญัชี
แบบมีเง่ือนไข และการจ าน าบญัชีของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยที่เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินมีสิทธิในหลกัประกันดงักล่าว
เป็นล าดบัแรกก่อนเจ้าหนีร้ายอื่นของบี.กริม 1 และบี.กริม 2  

กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงหากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 กระท าการใดๆ อันเป็นเหตุผิดนัดช าระหนี  ้  
(Event of Default) ตามสญัญาเงินกู้  และอาจสง่ผลให้เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินใช้สิทธิบงัคบัเอาหลกัประกนั และสง่ผลให้  
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไมส่ามารถประกอบธุรกิจและโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตามสญัญาที่ท าไว้กบั
กองทนุรวมได้ หรือจ านวนเงินท่ีกองทนุรวมได้รับหลงัจากช าระคืนเงินกู้ เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินนัน้ไมเ่พียงพอกบัเงินลงทุนที่
กองทุนรวมลงทุนไว้ในสญัญาโอนผลประโยชน์ ท าให้กองทุนรวมอาจสญูเสียเงินทุนบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้ลงทุนใน
สญัญาโอนผลประโยชน์  

ในการท าสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 2 กบักองทนุรวม  
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้ตกลงท าสญัญาจ านองที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิเคร่ืองจกัรหลกัส าหรับการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นประกันการปฏิบตัิตามสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม  
กองทนุรวมไมม่ีกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิดงักลา่วระหวา่งระยะเวลาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ยกเว้นแต่
กรณีบงัคบัเอาหลกัประกนั หากเกิดกรณีผิดสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ อนัจะท าให้กองทนุรวมมีสทิธิ
บงัคบัหลกัประกนัได้ โดยกองทนุรวมมีสทิธิในหลกัประกนัดงักลา่วเป็นล าดบัสองรองจากเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินท่ีมีสิทธิใน
หลกัประกนัเป็นล าดบัแรก แตก่่อนเจ้าหนีร้ายอื่นของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
 
5. ข้อพิพาททางกฏหมาย 

กองทนุรวมไมม่ีคดีความ ข้อพิพาทในชัน้อนญุาโตตลุาการ หรือข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
6. ข้อมูลส าคัญอื่น 

ผู้ ถื อหน่ วยลงทุนสามารถศึกษา ข้อมูล เพิ่ ม เติมของก องทุนรวมไ ด้ที่ เ ว็บ ไซ ต์ ของบ ริ ษัทจัดการ
ทีh่ttp://www.kasikornasset.com หรือทีเ่ว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที ่http://www.settrade.com 
 
 
 
 



17



 
 







 
 
 
 
 




   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 

  



   
   
   
   



18

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

 

5 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 13,100,000 2.18% 
6 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 12,820,700 2.14% 
7 บริษัท อาคเนย์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 9,837,700 1.64% 
8 บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ากดั (มหาชน) 4,217,100 0.70% 
9 นางจิราภรณ์ ศรีวฒันานกุลูกิจ 3,560,000 0.59% 
10 นายปรีดา ตนัรัตนาวงศ์ 2,362,400 0.39% 

หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2561 
 
7.4 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทุนรวม 

7.4.1 หลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทุนรวม 
ในการเข้าลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากับบี.กริม 1 และบี.กริม 2 นัน้ 

ตามมาตรฐานบญัชีแล้วได้มีการบนัทึกเงินลงทนุดงักลา่วในลกัษณะเดียวกบัการกู้ยืมเงินคือถือเสมือนวา่ทางกองทนุรวม
ได้ให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 กู้ยืมเงินเทา่กบัจ านวนเงินลงทนุ 6,202,000,000 บาท โดยประมาณการจ่ายคืนเงินต้นในแต่
ละปีจะอิงตามเอกสารแนบในสญัญาโอนผลประโยชน์ แตท่ัง้นี ้ไมไ่ด้เป็นการรับประกนัเงินต้นแตอ่ยา่งใด สว่นดอกเบีย้เป็น
การค านวณตามผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทนุรวมได้รับในแต่ละงวดหกัลบสว่นของเงินต้นในแต่ละ
งวดตามสญัญาโอนผลประโยชน์ที่กลา่วไว้ในข้างต้น 

ตามหลกัการบนัทึกบญัชีของกองทนุรวมนัน้กองทุนรวมสามารถบนัทึกเฉพาะสว่นของดอกเบีย้เป็นรายได้จาก
การลงทนุในงบก าไรขาดทนุและน ามาหกัลบค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพื่อค านวณเป็นก าไรสทุธิและคืนผลตอบแทนแก่  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในรูปของเงินปันผล โดยกองทนุรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงันี ้
1. โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่กินปีละ 2 ครัง้ 
2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเป็นไปตามข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว 

(2) การค านวณก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว บริษัทจดัการจะค านวณโดยหกัก าไรสทุธิของกองทนุรวมด้วยรายการ
ดงัตอ่ไปนี ้
(ก.) ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของ

กองทนุรวมรวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านกังานก าหนด เพื่อให้สอดคล้อง
กบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม 

(ข.) เงินส ารองที่กนัไว้เพื่อซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุรวม
ตามแผนที่ก าหนดไว้อยา่งชดัเจนในโครงการของกองทนุรวมและหนงัสือชีช้วน หรือที่บริษัทจดัการ
ได้แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 
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(ค.) เงินส ารองที่กนัไว้เพื่อการจ่ายช าระหนีเ้งินกู้ยืมหรือภาระผูกพนัของกองทุนรวมตามนโยบายการ
กู้ยืมเงินท่ีก าหนดไว้อยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุรวมและหนงัสอืชีช้วนหรือที่บริษัทจดัการ
ได้แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

ในกรณีที่กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เ งินสด เช่น ค่าใช้จ่ายที่ทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้ 
(unrealized loss) เป็นต้น บริษัทจดัการจะหกัรายการตาม (ข) และ (ค) จากก าไรสทุธิของกองทนุรวมได้ตามมลูค่าของ
รายการดงักลา่วเฉพาะสว่นท่ีเกินกวา่คา่ใช้จ่ายที่ไมใ่ช่เงินสดเทา่นัน้ 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 90 วนั นบัตัง้แตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี
ที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้หรือวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ แล้วแตก่รณี เว้นแต ่กรณี
ที่มีเหตุจ าเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(4) เง่ือนไขเพิ่มเติม : 
(ก) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายตอ่หน่วยลงทนุระหวา่งปี มีมลูค่าต ่า

กวา่หรือเทา่กบั 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะไมจ่่ายเงินปันผลในครัง้นัน้ และให้สะสมเงิน
ปันผลดงักลา่วเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

(ข) ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ เว้น
แต่ กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อ านาจตามกฏหมาย ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/
หรือ ผ่อนผนัเป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ ทัง้นี  ้บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะด าเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วทกุประการ และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการการจ่ายเงิน
ปันผล 

ในสว่นของเงินจากการรับโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่นบัเป็นเงินต้นนัน้ ทางกองทนุรวมจะมี
การบนัทึกเป็นการลดลงของเงินลงทนุ ซึ่งหากกองทนุไม่มีนโยบายในการลงทนุสินทรัพย์ใหม่และมีสภาพคลอ่งสว่นเกิน
จากเงินสดดงักลา่ว กองทนุรวมจะพิจารณาจ่ายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในรูปแบบของการลดทนุ ซึ่ง ในการลดเงินทนุของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้
1. บริษัทจดัการจะลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากการได้รับโอนผลประโยชน์ตามสญัญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ส าหรับผลการด าเนินงานในงวดการด าเนินงานตัง้แต่ 1 
มกราคม ถึง 30 มิถุนายน และผลการด าเนินงานในงวดการด าเนินงานตัง้แต่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม ของทุกปี โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  โดยอ้างอิงจาก
ประมาณการผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow) ซึง่ประมาณการการลดทนุเงินจดทะเบียนโดยเหตดุงักลา่วมีรายละเอียดดงันี  ้
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ปี 

(พ.ศ.) 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

เงินลดทนุจด
ทะเบียน 

(หนว่ย:ล้านบาท) 

391 413 487 438 616 1150 648 695 757 

หมายเหตุ : ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าค านวณจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากรายได้ของโรงไฟฟ้า  และกระแสเงินสดจ่าย
ส าหรบัรายจ่ายของโรงไฟฟ้า รายละเอียดดงันี ้

ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า = กระแสเงินสดรับที่ได้จากรายได้ของโรงไฟฟ้า - กระแสเงินสดจ่ายส าหรับ
รายจ่ายของโรงไฟฟ้า + การเปลีย่นแปลงรายการตัง้ส ารอง + เงินสดคงเหลอืต้นงวด - เงินสดคงเหลอืขัน้ต ่า 

โดยคิดจากผลประกอบการรายหก (6) เดือน ในรอบเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถนุายน และรอบเดือนกรกฎาคม ถึง
เดือนธันวาคม ของทุกปี โดยช าระภายในวนัที่ 31 ของเดือนมีนาคม และภายในวนัที่ 30 ของเดือนกันยายนของแต่ละปี 
ตลอดระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

ในกรณีที่ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่บี .กริม 1 และ บี.กริม 2 ได้โอนให้แก่กองทุนรวมในช่วง
ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง มีจ านวนมากกว่าประมาณการผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าส าหรับช่วง
ระยะเวลานัน้ ให้ถือวา่กองทนุรวมได้รับผลประโยชน์ที่เป็นสว่นเกินดงักลา่วด้วย 

ในกรณีที่ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่บี .กริม 1 และ บี.กริม 2 ได้โอนให้แก่กองทุนรวมในช่วง
ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง มีจ านวนน้อยกว่าประมาณการผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าส าหรับช่วง
ระยะเวลานัน้ สว่นท่ีขาดดงักลา่วจะถกูยกยอดไปช าระในรอบการลดทนุถดัไปจนกวา่กองทนุรวมจะได้รับช าระ  

เมื่อครบวนัสิน้สดุสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 และบี.กริม 
1 และ/หรือบี.กริม 2  ไมม่ีภาระหนี ้คา่เสยีหาย หรือเงินจ านวนอื่นใดค้างช าระแก่กองทนุรวม นอกเหนือจากสว่นท่ีขาดค้าง
ของผลประโยชน์จากการประกอบ กิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ/หรือบี.กริม 2 ตามที่กลา่วข้างต้นส าหรับช่วงระยะเวลา
ใดก็ตาม ให้ถือว่าสิทธิและหน้าที่ของกองทนุรวม และบี.กริม 1 และ/หรือบี.กริม 2 เก่ียวกบัสว่นที่ขาดค้างอยู่ดงักลา่วเป็น
อนัสิน้สดุลง 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจ่ายคืนสภาพคล่องสว่นเกินดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วนันบัตัง้แต่วนัสิน้
รอบการด าเนินงานในแต่ละงวด โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาจ านวนเงินทุนจดทะเบียนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียน  

ตอ่หนว่ยลงทนุท่ีจะลดลง เมื่อได้รับหนงัสอืน าสง่ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซึง่
บริษัทจดัการจะได้รับหนงัสอืน าสง่ดงักลา่วภายใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัสิน้รอบการด าเนินงานในแตล่ะงวด ทัง้นี ้ก่อนการลด
เงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมทกุครัง้ บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถึงจ านวนเงินทนุจดทะเบียน
ของกองทนุรวมและจ านวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่จะลดลงตอ่ไป 

(2) กองทนุรวมมีสภาพคลอ่งสว่นเกินที่เหลืออยู่ ภายหลงัจากการจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  

และการจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยวา่กองทนุรวมไมม่ีก าไรสะสมเหลอือยูแ่ล้ว  
(3) กองทนุรวมมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตตุ้องน าไปใช้ในการค านวณก าไรสทุธิที่ปรับปรุง

แล้วของกองทนุรวม       
(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม   
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2. บริษัทจดัการจะด าเนินการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยไม่ชกัช้า  ในกรณีที่กองทนุรวมมีการเพิ่มเงินทุน 

จดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมแล้ว  แต่ปรากฏเหตุขดัข้องในภายหลงัอนัท าให้ 
ไมส่ามารถได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วได้ 

3. การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมที่เป็นกรณีตามข้อ (2) (3) และ (4) บริษัทจัดการจะขอมติของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ  

4. การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกระท าโดยการลดมลูคา่หนว่ยลงทนุ หรือลดจ านวนหนว่ย
กองทุน และจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วย
ลงทนุโดยไมห่กัเงินท่ีเฉลีย่คืนดงักลา่วจากก าไรสะสมของกองทนุรวม 
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7.4.2 ประวัติการลดทุนจดทะเบียนและจ่ายเงนิปันผล 

ครัง้ 
  ที่ ระยะเวลาการด าเนินงาน 

เงนิทุนจดทะเบียนก่อนลด
มูลค่าหน่วยลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง เงนิทุนจดทะเบียนหลังลด
มูลค่าหน่วยลงทุน 

เงนิปันผลจ่าย 
วันปิดสมุด
ทะเบียน 

วันที่ด าเนินการ
เฉล่ียเงนิคืน เงนิทุนจด

ทะเบียน 
(บาท) 

มูลค่าต่อ
หน่วย (บาท) 

เงนิทุนจด
ทะเบียน (บาท) 

มูลค่าต่อ
หน่วย (บาท) 

เงนิทุนจด
ทะเบียน (บาท) 

มูลค่าต่อ
หน่วย (บาท) 

จ านวนเงนิ  
ปันผล (บาท) 

อัตราปันผล
ต่อหน่วย 
(บาท) 

1 19ก.ย.2556 – 31ธ.ค.2556 6,300,000,000 10.5000 606,900,000 1.0115 5,693,100,000 9.4885 326,400,000 0.5440 20 มี.ค. 2557 31 มี.ค. 2557 
2 1ม.ค.2557 - 30มิ.ย.2557 5,693,100,000 9.4885 195,480,000 0.3258 5,497,620,000 9.1627 196,680,000 0.3278 18 ก.ย. 2557 26 ก.ย. 2557 
3 1ก.ค.2557 - 31ธ.ค.2557 5,497,620,000 9.1627 195,480,000 0.3258 5,302,140,000 8.8369 182,160,000 0.3036 23 มี.ค. 2558 31 มี.ค. 2558 
4 1ม.ค.2558 - 30มิ.ย.2558 5,302,140,000 8.8369 206,460,000 0.3441 5,095,680,000 8.4928 160,680,000 0.2678 18 ก.ย. 2558 28 ก.ย. 2558 
5 1ก.ค.2558 - 31ธ.ค.2558 5,095,680,000 8.4928 206,460,000 0.3441 4,889,220,000 8.1487 179,100,000 0.2985 22 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 
6 1ม.ค.2559 - 30มิ.ย.2559 4,889,220,000 8.1487 243,480,000 0.4058 4,645,740,000 7.7429 174,000,000 0.2900 20 ก.ย. 2559 28 ก.ย. 2559 
7 1ก.ค.2559 - 31ธ.ค.2559 4,645,740,000 7.7429 243,480,000 0.4058 4,402,260,000 7.3371 371,640,000 0.6194 22 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560 
8 1ม.ค.2560 - 30 มิ.ย.2560 4,402,260,000 7.3371 219,000,000 0.3650 4,183,260,000 6.9721 152,340,000 0.2539 19 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2560 
9 1ก.ค.2560 - 31ธ.ค.2560 4,183,260,000 6.9721 219,000,000 0.3650 3,964,260,000 6.6071 369,600,000 0.6160 21 มี.ค. 2561 30 มี.ค.2561 
10 1ม.ค.2561 - 30มิ.ย.2561 3,964,260,000 6.6071 307,980,000 0.5133 3,656,280,000 6.0958 124,020,000 0.2067 14 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2561 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
8.1 บริษัทจัดการ  

8.1.1 ชื่อ ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
ที่อยู ่ : 400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 6 และชัน้ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามแสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ10400 
โทรศพัท์ : 026733988 
โทรสาร : 026733988 
อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com 
เว็บไซต์ : www.kasikornasset.com  

 
8.1.2 โครงสร้างการถอืหุ้น  
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 100 
 
8.1.3 โครงสร้างองค์กร- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด 

 
หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2561 
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8.1.4 หน้าที่และความรับผิดชอบ ของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน 
บริษัทจดัการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบใุนโครงการจดัการกองทนุรวมดงัตอ่ไปนี  ้
(1) น าเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานหรือทรัพย์สนิอื่น รวมทัง้จดัหาผลประโยชน์ 

การให้เช่า ให้สทิธิ ให้ผู้อื่นด าเนินการ จ าหนา่ย โอนสทิธิการเช่า ขาย สัง่โอน และเปลีย่นแปลงเพิ่มเติมปรับปรุง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานหรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทนุไว้ตามนโยบาย วตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
วิธีการที่ก าหนดในโครงการ โดยเป็นไปตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย 

(2) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการ วา่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุ ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ 8.1.2  
ข้อ 8.1.4 และข้อ 8.1.5 แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะด าเนินการตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

(3) บริหารและจดัการกองทนุรวมด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุน  รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่าง  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ และมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย  

(4) ด าเนินการและควบคมุดแูลให้การจดัการทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน เป็นไปตามสาระส าคญัที่ได้ระบุไว้
ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

(5) ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมกบับริษัทจัดการ และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดย 
อาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมขดัหรือแย้งกบั
หลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว  หากบริษัทจดัการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้  ให้ถือวา่บริษัทจดัการได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 

(6) จดัให้มีการรับ จ่ายคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ และ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
(7) จดัสรรผลก าไรของกองทุนรวมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

ในโครงการ และเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
(8) จัดใ ห้มีการประกันภัยของกองทุนรวม  ตามข้อก าหนดและหลัก เกณฑ์ของประกาศส านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(9) จดัให้มีการตรวจตราสภาพทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ประกาศส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(10) จดัให้มีระบบงานส าหรับการบริหารและจดัการกองทนุรวม อยา่งน้อยในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(ก.) การคดัเลอืกและดแูลบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทนุรวม ให้มีความรู้ความสามารถที่
เหมาะสมกบัการบริหารและจดัการกองทนุรวม 

(ข.) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัตัง้กองทุนรวม รวมทัง้การตรวจสอบและสอบทาน 
(การท า Due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่จะลงทุน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับการจัดตัง้กองทุนรวมและทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการ
ตดัสนิใจลงทนุของผู้ลงทนุ 
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(ค.) การก ากบัดแูลบริหารและจดัการความเสี่ยงที่เก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อให้เป็นไป
ตามโครงการจดัการกองทนุรวม และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(11) ด าเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และน าทรัพย์สินของ  
กองทนุรวมไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(12) จัดท าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดท ารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้  
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(13) จัดให้ได้มาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของกองทุนรวม และน าเงินได้และผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(14) แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมซึง่มีคณุสมบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. รวมถึง
การเปลี่ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเง่ือนไขในการ
เปลี่ ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ที่ ก าหนดไ ว้ ใน โครงการ  ทั ง้นี  ้ โดยไ ด้ รับอนุญาตจากส านักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(15) จดัให้มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุ 
(16) แต่งตัง้ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อท าหน้าที่ตดัสินใจลงทนุหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพืน้ฐาน 
(17) แต่งตัง้ผู้ จัดการกองทุน เพื่อท าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้นี  ้ผู้ จัดการกองทุนที่ ได้ รับการแต่งตัง้ต้องได้ รับค วามเห็นชอบจากส านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(18) แต่งตัง้ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทนุเพื่อท าหน้าที่ขายหน่วยลงทนุหรือให้ค าแนะน าแก่ผู้ลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทนุที่
ได้รับการแตง่ตัง้ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(19) แต่งตัง้นายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และจัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรวมถึงการเปลีย่นตวั
นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน และแต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบตัิตามที่ส านกัง าน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดแทน และแจ้งการแตง่ตัง้ดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

(20) แต่งตัง้บริษัทประเมินค่าและจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ตามหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(21) จัดให้มีผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดแห่งประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชี รวมถึงการเปลี่ยนตัว  
ผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม และแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีอื่นที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดแทน และแจ้งการแตง่ตัง้ดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(22) แตง่ตัง้ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนเพื่อท าหน้าที่จ าหน่ายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตัง้บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ ท าหน้าที่ในการ  
จดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุดงักลา่วต้องไมม่ีความสมัพนัธ์กบัผู้ที่จะ
จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนรวมจะลงทุนในลกัษณะ
ของการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั 
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(23) แต่งตัง้ที่ปรึกษา(ถ้ามี) ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษัทจัดการเก่ียวกบัการจดัตัง้กองทุนรวม 
หรือการจดัการกองทนุรวม เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ที่ปรึกษาในการตรวจสอบทรัพย์สิน 
ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน เป็นต้น 

(24) แตง่ตัง้บคุคลอื่นใดเพื่อท าหน้าที่ตา่งๆ ที่เก่ียวกบักองทนุ อาทิ ท่ีปรึกษา ผู้ควบคมุงานก่อสร้าง ผู้ เช่ียวชาญตา่งๆ 
ผู้จดัท าประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแูลรักษาความสะอาดสถานท่ี ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 

(25) รวบรวม ติดตาม ด าเนินการ และสัง่ให้ผู้มีหน้าที่ตา่งๆ ตามสญัญาแตง่ตัง้ อาทิ ที่ปรึกษา ผู้คมุงานก่อสร้าง เป็น
ต้น จัดเตรียม จัดส่งจัดท ารายงานต่างๆ และ /หรือด าเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้  
และ/หรือตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
ร้องขอ 

(26) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหรือสิทธิ
ตามสญัญาแบง่รายได้ บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนีด้้วย 
(ก.) ติดตามและตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของสว่นแบง่รายได้ที่กองทนุรวมได้รับอยา่งสม ่าเสมอ 
(ข.) หากพบความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับสว่นแบง่รายได้ที่ถกูต้องครบถ้วน

ตามข้อตกลง ต้องด าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้ เช่ียวชาญด าเนินการให้ผู้ประกอบกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว 

(27) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานตามข้อ 6.1.1 (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะจดัให้มีข้อก าหนด 
ในเอกสารสญัญาที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ผู้ เช่า ผู้ รับสิทธิ หรือผู้ รับจ้างที่น าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของ
กองทุนรวมไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า  
เมื่อมีเหตกุารณ์หรือการเปลีย่นแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(28) ในการจดัการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุลงทุนด้วยการเข้าถือหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
โครงสร้างพืน้ฐาน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่จะท า ให้บริษัทจัดการสามารถดูแลและ
ควบคมุให้บริษัทดงักลา่วมีการประกอบกิจการท่ีเป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวม และตามหลกัเกณฑ์ใน
ประกาศนีแ้ละประกาศอื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เป็นไปในท านองเดียวกบัการปฏิบตัิของกองทนุรวมโดยอนโุลม ซึง่
รวมถึงการด าเนินการของบริษัทจดัการดงัตอ่ไปนี ้
(ก.) ส่งบุคลากรเข้าร่วมบริหารในกิจการของบริษัทนัน้ โดยบุคลากรดงักล่าวต้องเป็นผู้จดัการกองทนุรวม

โครงสร้างพืน้ฐานท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
(ข.) ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตนเพื่อให้ผู้บริหารและบุคคลผู้มีอ านาจควบคุมกิจการโครงสร้าง

พืน้ฐาน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท 

(ค.) การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตนเพื่อให้การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนัของบริษัทดังกลา่ว (
ถ้ามี) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศเก่ียวกบัการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม และ
การก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโดยอนโุลม 

(ง.) การจดัให้มีมาตรการที่จะท าให้ผู้ดแูลผลประโยชน์สามารถตรวจสอบการด าเนินการของบริษัทจดัการ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการหรือกลไกที่บริษัทจดัการได้วางไว้ตามข้อก าหนดนี  ้
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การด าเนินการของบริษัทจดัการเพื่อให้บริษัทตามวรรคหนึ่งมีการประกอบกิจการในท านองเดียวกบัการปฏิบตัิของ
กองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง มิให้รวมถึงการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 6.1.8 (1) โดยบริษัทดังกล่าวอาจประกอบกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเองได้  

(29) ก ากับดแูลและตรวจสอบให้บคุลากรของตนปฏิบตัิงานตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทัง้มาตรฐานการปฏิบัติงานที่สมาคมก าหนดโดยได้รับ  
ความเห็นชอบจากส านกังาน 

(30) อ านวยความสะดวกแก่ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้บคุคล
ดงักลา่วสามารถปฏิบตัิหน้าที่ของตนในสว่นท่ีเก่ียวกบักองทนุรวมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(31) ด าเนินการขาย จ าหนา่ย จ่าย โอน ทรัพย์สนิบางสว่นหรือทัง้หมดของกองทนุรวมตามที่เห็นสมควร 
(32) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
(33) ค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายไตร

มาสภายใน 45 วนันบัแต่วนัสิน้ไตรมาส ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่
ออกตามมาตรา 117 โดยอนโุลม 

(34) ในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เป็นสิทธิในการรับประโยชน์  
จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสญัญาแบ่งรายได้ในอนาคตตามข้อ 6.1.1 (3) หากกองทุนรวมมิได้เป็น
บุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับรายได้ในอนาคตทัง้จ านวน  บริษัทจัดการจะวิเคราะห์สิทธิได้เสียทางทรัพย์สินของ  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด โดยเปรียบเทียบกบัสทิธิของเจ้าหนีห้รือผู้มีสิทธิอื่นในรายได้ในอนาคตนัน้พร้อมทัง้
แสดงบทวิเคราะห์และความเห็นทางกฎหมายในเร่ืองดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชีช้วน 

(35) รายงานพร้อมด้วยเหตผุลตอ่ส านกังานโดยไม่ชกัช้า เมื่อปรากฏเหตกุารณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมี
ผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้อย่างมีนยัส าคญั หรือตามที่
ส านักงานประกาศก าหนด โดยในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีการจดทะเบียนซื อ้ขายใน  
ตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะจดัสง่รายงานดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย 

(36) น าส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้วภายใน 45 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของแต่ละไตรมาส 
และงบการเงินประจ างวดการบญัชีที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วภายใน 3 เดือน นบัแต่ 
วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม โดยงบการเงินของกองทุนรวมที่จัดท าขึน้จะต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีการ 
จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะสง่งบการเงินดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย 

(37) ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เป็นหุ้นหรือตราสารแห่งหนี  ้ที่ออก
โดยบริษัทตามข้อ 6.1.1 (5) บริษัทจดัการจะด าเนินการเก่ียวกบังบการเงินเป็นการเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(38) ในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ บริษัทจดัการจะ
จัดท ารายงานความคืบหน้าของโครงการทุกๆ 6 เดือน นับแต่มีการลงทุนในทรัพย์สินนัน้ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ส านักงานภายใน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของก าหนดเวลา 6 เดือน โดยรายงานความคืบหน้า 
ของโครงการดงักลา่วต้องมีข้อมลูอย่างน้อยตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในกรณีที่
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

 

หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมมีการจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะจดัสง่รายงานดงักลา่ว
ให้ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย 

(39) จัดท าและน าส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวมให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและส านักงานภายใน  4 เดือน นับแต ่
วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวม โดยรายงานดงักล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(40) จดัให้มีการขอมติโดยการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ เมื่อมีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัไมน้่อย
กว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม เข้าช่ือกันท าหนงัสือขอให้
บริษัทจดัการเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(41) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือวิธีจัดการกองทุน ตามข้อก าหนดเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ ท่ีระบุไว้ 
ในโครงการ 

(42) ด าเนินการเพิ่มเงินทุน และลดเงินทุนตามข้อก าหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ที่ระบุ ไว้ในโครงการ และ/หรือ
ด าเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(43) กระท านิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอ านาจกระท าได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 
(44) ด าเนินการฟ้องร้อง หรือแก้ตา่งคดีแพง่ หรือคดีอาญาแทนกองทนุรวม รวมถึงการแตง่ตัง้ตวัแทนเพื่อกระท าการ

ดงักลา่ว 
(45) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเก่ียวกับทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในส่วนที่กองทุนรวม  

ถือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ที่จ าเป็น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
(46) ยกเลกิกองทนุรวมตามข้อก าหนดเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ ท่ีระบไุว้ในโครงการ 
(47) แต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีกรณีเลิกกองทุนรวม เพื่อท าหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน  

ของกองทนุรวม รวมทัง้ท าการอยา่งอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีให้เสร็จสิน้ และแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ทราบ 

(48) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ และค่าธรรมเนียม 
คา่ใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

(49) ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้ถึงซึง่วตัถปุระสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทุนตามที่
ก าหนดไว้ในโครงการ โดยไม่ขดัต่อกฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ ก .ล.ต. และประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
8.2 ผู้ประกอบกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน 

8.2.1 ชื่อ ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร 
ช่ือ : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั และ 

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
ที่อยู ่ : 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท์ : 027103400 
โทรสาร : 023794245 
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8.2.2 โครงสร้างการถอืหุ้น 

 
 
8.2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยสรุปของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนรวม 

มีดงัตอ่ไปนี ้
การโอน
ผลประโยชน์ 

บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้านีใ้ห้แก่
กองทุนรวมโดยคิดจากผลประกอบการราย 6 เดือน โดยช าระประมาณภายในเดือน
มีนาคมและเดือนสิงหาคมของแต่ละปี ทัง้นี ้รายละเอียดจะต้องเป็นตามที่ก าหนดใน
สญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

กรณีสญัญาขาย
ไฟฟ้าครบ
ระยะเวลาหรือมี
การบอกเลกิ
สญัญาก่อนครบ
ระยะเวลา 

ในกรณีที่สญัญาขายไฟฟ้ากับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมฉบับใดฉบับหนึ่งครบระยะเวลา  
การปฏิบัติตามสญัญาหรือมีการบอกเลิกสญัญาก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนดภายใน
ระยะเวลาของสญัญา แล้วแต่กรณี (ไม่รวมสญัญาของ กฟผ.) บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
จะแจ้งให้กองทุนรวมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงจะด าเนินการจัดหาผู้ซือ้ไฟฟ้า  
รายใหมเ่พื่อทดแทนผู้ซือ้เดิมโดยไมช่กัช้า 
ทัง้นี ้เมื่อบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ได้ด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้บี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 เข้าท าสญัญาขายไฟฟ้าฯ กับผู้ ซือ้รายใหม่โดยต้องมี เง่ือนไขโดยรวมไม่ด้อย 
ไปกว่าสญัญาขายไฟฟ้าฯ เดิม โดยในกรณีที่สญัญาขายไฟฟ้าฯ กบัผู้ซือ้รายใหมม่ีเง่ือนไข
ที่ด้อยไปกวา่เดิม เง่ือนไขที่ด้อยไปกวา่เดิมนัน้ต้องไมม่ีนยัส าคญัและบี.กริม 1 และ บี.กริม 
2 จะชีแ้จงให้กองทุนรวมทราบถึงเหตจุ าเป็นในการท าสญัญามีเง่ือนไขที่ด้อยไปกว่าเดิม
ดงักลา่ว ซึ่งเหตจุ าเป็นนัน้อาจมาจากภาวะตลาดและสภาพเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง 
และบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบถึงรายละเอียดของสญัญา 
ขายไฟฟ้าฯ ดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัที่ได้เข้าท า
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าฯ 
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บญัชีส ารองเพื่อ
ช าระเป็น
คา่ธรรมเนียม
ของกองทนุรวม 

บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 และกองทุนรวมตกลงว่า บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะจ่าย
ค่าธรรมเนียมดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่กองทนุรวม อนัเนื่องมาจากผลประโยชน์ที่กองทนุรวมได้รับ
ตามสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าโดยการช าระค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วจะอยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 และกองทนุรวมตกลงให้กองทนุรวมหกัเงินจ านวน 100 ล้าน
บาท จากราคาซือ้และโอนไปฝากไว้ยงับญัชีประเภทออมทรัพย์ชนิดมีดอกเบีย้ ซึ่งเปิดโดย
บี.กริม 1 และ บี .กริม 2 ในวันที่มีการช าระราคาซือ้  ( “บัญชีส ารองเพื่อช าระเป็น
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม”) ทัง้นี ้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้มี
อ านาจลงนามบัญชีส ารองเพื่อช าระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม และมีสิทธิใน
ดอกเบีย้หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เก่ียวข้องกบับญัชีส ารองเพื่อช าระเป็นคา่ธรรมเนียมของ
กองทุนรวม ทัง้นี  ้ให้ถือว่าบัญชีส ารองเพื่อช าระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม  
เป็นสว่นหนึง่ของหลกัประกนัของกองทนุรวม 
(ข)  ทุกครัง้ที่มีการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทนุรวมตาม
รายละเอียดที่ก าหนดในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า บี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 จะน าเงินที่อยู่ในบญัชีส ารองเพื่อช าระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม 
ก าหนดจ านวนเท่ากับอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3.3 ที่กองทุนรวมจะต้องจ่าย 
อนัเนื่องมาจากผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทนุรวมได้รับตามสญัญา
ฉบบันี ้โดยช าระให้แก่กองทนุรวมพร้อมกบัการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม โดยไม่ถือว่าเงินในส่วนนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า 
(ค)  ในระหวา่งระยะเวลาของสญัญา หากปรากฏวา่ ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าที่กองทุนรวมได้รับตามสญัญาฉบบันีไ้ม่ถือเป็นรายรับที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
คูส่ญัญาตกลงวา่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไมม่ีหน้าที่ตามข้อนี ้
และหากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ได้เร่ิมปฏิบตัิหน้าที่ตามข้อนีแ้ล้วให้หน้าที่ดงักลา่วสิน้สดุ
ลงและบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีสิทธิได้รับเงินจ านวนที่คงเหลือในบญัชีส ารองดงักลา่ว
พร้อมทัง้ดอกเบีย้และผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ทัง้หมด (ถ้ามี) ทัง้นี  ้เพื่อประโยชน์ของ  
กองทนุรวม กองทนุรวมและบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะต้องร่วมกนัด าเนินการอยา่งใดๆ ที่
จ าเป็นเพื่อให้ผลประโยชน์ที่กองทนุรวม ได้รับตามสญัญาฉบบันีไ้ด้รับการยกเว้นภาษีธรุกิจ
เฉพาะจากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องโดยไมล่า่ช้า 
(ง)  ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา หากเงินคงเหลือในบัญชีส ารองเพื่อช าระเป็น
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม มีจ านวนไม่พอที่จะช าระให้แก่กองทุนรวม ตามจ านวนที่
ก าหนดในข้อ (ข) ข้างต้น ให้บริษัทมีหน้าที่ช าระค่าธรรมเนียมส่วนที่ขาดดังกล่าว  
โดยไมถื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการค านวณผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
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ข้อตกลงเก่ียวกบั
การรักษาลกูค้า 

บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงรักษาลกูค้าที่เป็นลกูค้าภาคอตุสาหกรรม ของ บี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 สญัญาขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 1 และผู้ ซือ้ และสญัญาขายไฟฟ้าระหว่าง 
บี.กริม 2 และผู้ซือ้ รวมถึงลกูค้าที่เป็นคู่สญัญาของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าฯ ที่จดัท าขึน้ใหม่ 
เพื่อไมใ่ห้มีผลในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถในการโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทนุรวมภายใต้สญัญาฉบบันี ้
ในกรณีที่ก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมยงัมีเหลือ เช่น สญัญาขายไฟฟ้าฯฉบบัใดมีการบอกเลกิ
สญัญาก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการขายไฟฟ้าตามที่ระบุในหวัข้อ 4.5.1.1.1 สญัญา
ขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 1 และผู้ซือ้ และหวัข้อ 4.5.1.2.1 สญัญาขายไฟฟ้าระหว่าง บี.
กริม 2 และผู้ซือ้ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงใช้ความพยายามในการจดัหาลกูค้าซึง่เป็น
ลกูค้าภาคอตุสาหกรรม เพื่อเข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าฯ ที่จดัท าขึน้ใหมก่บั บี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 ตามก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทัง้นี ้กองทนุอาจก าหนดกรณียกเว้นของข้อตกลงนี ้
ไว้ในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

รายงาน บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงสง่มอบเอกสารและรายงานดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่กองทนุรวม 
(ก)  สง่งบการเงินรายไตรมาสของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซึง่สอบทานโดยผู้สอบบญัชีแล้ว 
ทัง้นี ้ภายใน 45 วนันบัแตว่นัสิน้ไตรมาส 
(ข)  สง่งบการเงินประจ าปีของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้ว 
ภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปี 
(ค)  ประมาณการรายรับและรายจ่ายของโครงการ และประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนทนุ 
(Capital Expenditure Budget) ของโครงการ ส าหรับรอบปีบญัชีถดัไป ทัง้นี ้ภายในวนัที่ 
30 พฤศจิกายน ของทกุปี (“ประมาณการรายรับรายจ่าย”)  
กองทุนรวมตกลงจะพิจารณาอนุมัติเอกสารในข้อ (ค) ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 
(สามสบิ) วนันบัจากวนัท่ีกองทนุรวมได้รับมอบเอกสารดงักลา่วจากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
ถ้ากองทุนรวมไม่แจ้งผลการอนุมัติภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าการไม่แจ้งผล 
การอนุมัตินัน้เป็นการอนุมัติเอกสารในข้อ (ค) ของกองทุนรวม ตามที่บี.กริม 1 และ  
บี.กริม 2 ได้ยื่นเสนอทกุประการ 
หากกองทนุรวมมีความเห็นว่าสมควรที่จะให้มีการแก้ไขข้อมลูสว่นใดสว่นหนึ่งในเอกสาร
ในข้อ (ค) ดงักล่าว ให้กองทุนรวมแจ้งให้ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรพร้อมรายละเอียดชัดเจน และให้ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ด าเนินการแก้ไขตามที่
กองทนุรวม บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงร่วมกนั 
ทัง้นี ้หากกองทุนรวม บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่สามารถตกลงรายละเอียดทางการเงิน 
ที่ปรากฏในเอกสารในข้อ (ค) ดงักลา่ว กองทนุรวม บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงที่จะหา
บุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองการประกอบธุรกิจกิจการโรงไฟฟ้า 
มาพิจารณาตดัสินโดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 15 มกราคม ของรอบปี
บญัชีถัดจากปีที่กองทุนรวมได้รับรายละเอียดทางการเงินที่ปรากฏในเอกสารในข้อ (ค) 
ดงักลา่วข้างต้น 
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ประมาณการรายรับรายจ่าย 
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตกลงด าเนินธุรกิจของบริษัทโดยมีค่าใช้จ่ายของโครงการ 
( Operating Expense)  แ ล ะ / ห รื อ ร า ย จ่ า ย ส่ ว น ทุ น ( Capital Expenditure) 
(ที่นอกเหนือจากรายจ่ายส่วนทุนที่เก่ียวกับการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ
กิจการผลติไฟฟ้า (ตามที่ก าหนดในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า) 
จากกระแสเงินสดซึ่งเป็นรายได้ของโรงไฟฟ้า ตามประมาณการรายรับรายจ่ายที่กองทนุ
รวม พิจารณาอนมุตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดภายใต้สญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า (“ประมาณการรายรับรายจ่ายที่กองทนุรวมอนมุตัิ”)  
ในกรณีที่บี.กริม 1 หรือบ.ีกริม 2 มีจ านวนรายจ่ายของโรงไฟฟ้าสงูกวา่ประมาณการรายรับ
รายจ่ายที่กองทนุรวมอนมุตัิ บี.กริม 1 และบ.ีกริม 2 (แล้วแตก่รณี) ตกลงจะด าเนินการตาม
เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ในกรณีค่าใช้จ่ายดงักล่าวเก่ียวข้องกับต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่บี .กริม 1 และบี.กริม 2  
ซือ้จาก ปตท. ภายใต้สญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ ฉบบัลงวนัท่ี 1 มกราคม 2542 และฉบบั
ลงวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2543 ตามล าดบั บี.กริม 1 และบี.กริม 2 สามารถช าระค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวได้ตามจ านวนที่เกิดขึน้จริง โดยจะต้องแจ้งให้กองทุนรวม ทราบถึงรายละเอียด
ดงักลา่วทนัที  
(ข)  ในกรณีการซือ้ขายไฟฟ้า และ/หรือไอน า้ ระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 2 กบับริษัทใน
เครือ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 สามารถก าหนดราคาซือ้หรือราคาขาย แล้วแต่กรณี ได้ใน
จ านวนเทา่กบัราคาขายไฟฟ้าและ/หรือไอน า้เฉลีย่ 
ทัง้นี ้ความหมายของ “ราคาขายไฟฟ้าและ/หรือไอน า้เฉลี่ย” เป็นไปตามที่ตกลงกันใน
สญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
(ค)  ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเกิดขึน้นอกเหนือจากรายการที่ก าหนดในข้อ (ก) และ  
ข้อ (ข) ข้างต้น บี.กริม 1 และบี.กริม 2 สามารถช าระค่าใช้จ่ายได้ตามที่ระบุในประมาณ
การรายรับรายจ่ายที่กองทุนรวมอนุมัติ รวมกับจ านวนที่ไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวน
ดงักลา่วทัง้นี ้เว้นแตบ่ี.กริม 1 และบ.ีกริม 2 จะได้รับความยินยอมลว่งหน้าจากกองทนุรวม 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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หลกัประกนั บริษัทตกลงจัดให้มีหลักประกันดังต่อไปนี ้ เพื่อเป็นประกันการช าระหนีท้ัง้ปวงทัง้ใน
ปัจจบุนัและในอนาคตที่บริษัทมีอยูก่บักองทนุรวม 
(ก)  จ านองล าดับที่สองส าหรับโรงไฟฟ้าของบี.กริม  1 และ/หรือโรงไฟฟ้าของบี.กริม 2  
รวมถึงที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้าดงักลา่ว และเคร่ืองจกัรที่เก่ียวข้องของโรงไฟฟ้า 
(ข)  จ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเง่ือนไขในบญัชีส ารองเพื่อช าระเป็นค่าธรรมเนียม
ของกองทุนรวม (หากหน้าที่ของบริษัทเก่ียวกับการด ารงบัญชีดังกล่าวตามที่ก าหนด 
ในสญัญา ยงัไมส่ิน้สดุลง) 
(ค)  จ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเง่ือนไขในบญัชีลกูหนีส้ าหรับเงินผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม 
(ง)  ด าเนินการให้กองทุนรวม เป็นผู้ รับประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัยรวมถึง  
ประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิดและประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ทัง้นี  ้การเข้าเป็นผู้ รับ
ประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วและสิทธิในการรับเงินค่าสินไหมทดแทนให้
เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบี.กริม 1 บี.กริม 2 กองทุนรวม และ/หรือ เจ้าหนีเ้งินกู้ ของ 
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี) 

สทิธิการเลกิ
สญัญาของ
กองทนุรวม 

(ก)  กรณีการผิดสัญญาที่ท าให้กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิก 
กองทนุรวมมีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ในกรณีตอ่ไปนี ้
1. บี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 ไม่โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทนุ
รวมในวนัครบก าหนดที่ระบใุนสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าโดย
ไมม่ีเหตอุนัควร 
2. บี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 จงใจหยดุประกอบกิจการไฟฟ้าถาวรโดยไมม่ีเหตอุนัควร เว้นแต่
กรณีที่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จ าเป็นต้องหยุดประกอบกิจการไฟฟ้าอันเนื่องมาจาก
ทรัพย์สนิเสยีหาย หรือทรัพย์สนิถกูเวนคืนหรือบี.กริม 1 และบี.กริม 2 หยดุประกอบกิจการ
ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการบ ารุงรักษา หรือหยุดประกอบกิจการไฟฟ้าเนื่องจากค าสัง่ของ
หนว่ยงานรัฐ 
3. บี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 ถูกศาลสัง่พิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลายหรือฟืน้ฟูกิจการ เมื่อมีการ
บอกเลิกสญัญา บี.กริม 1 และ/หรือบี.กริม 2 (แล้วแต่กรณี) จะต้องคืนเงินคา่ชดเชยความ
เสียหายให้แก่กองทนุรวมตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า 
(ข)  กรณีการผิดสัญญาที่กองทุนรวมไม่มีสิทธิบอกเลิก 
หากเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. บี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงกระท าการของบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 
หรือไมย่ดึถือตามข้อผกูพนั ข้อปฏิบตัิ หรือข้อละเว้นใดๆ ที่เป็นสาระส าคญัตามที่มีอยู่ตาม
สัญญา (นอกเหนือจากเหตุที่ระบุในข้อ (ก)) และกองทุนรวมได้รับความเสียหาย 
อยา่งมีนยัส าคญั 
2. ค ารับรองของบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ที่บี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ให้ไว้แก่กองทนุรวมตาม
สญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือตามเอกสารหลกัประกนัไมว่า่
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

 

ทัง้หมดหรือบางส่วน เป็นค ารับรองที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือชวนให้เข้าใจผิด 
ในสาระส าคญัใดๆ 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) แล้ว กองทุนรวมต้องแจ้งให้บี.กริม 1 หรือ  
บี.กริม 2 ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการผิดสญัญาพร้อมรายละเอียดที่ชดัเจนเก่ียวกบั
การผิดสญัญาของบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2  และให้โอกาสบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ด าเนินการ
แก้ไขการผิดสญัญาดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับ
หนงัสือบอกกลา่วจากกองทุนรวม โดยหากบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ไม่ได้ด าเนินการแก้ไข
การผิดสัญญาภายในระยะเวลาดังกล่าว กองทุนรวมจึงมีสิทธิฟ้องร้องบี.กริม 1 หรือ 
บี.กริม 2 ให้ปฏิบตัิการช าระหนีโ้ดยเฉพาะเจาะจงตามสญัญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า และ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมาย รวมถึงกองทุนรวม  
มีสิทธิเรียกให้บี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ช าระดอกเบีย้ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในสญัญา
โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ทัง้นี ้กองทุนรวม ตกลงจะไม่ใช้สิทธิ 
บอกเลกิ ยกเลกิ หรือเพิกถอนสญัญาฉบบันีแ้ตป่ระการใด 
 

ทรัพย์สนิ
เสยีหาย  
 

(ก)  โดยให้ 
“ความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนยัส าคญั” หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึน้แล้ว และ 
ผู้ประเมินที่แต่งตัง้โดยบริษัทประกันภยัที่เ ก่ียวข้องได้ประเมินความเสียหายแล้วและให้
เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการรือ้ถอน โดยไม่สามารถด าเนินการขออนุญาตซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงเพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพหรือลกัษณะการใช้ประโยชน์เช่นเดิม หรือ ความเสยีหาย
ที่เกิดขึน้แล้ว แม้หากด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินดงักลา่ว ก าลงัการผลิตไฟฟ้าภายหลงั
การซอ่มแซมยงัคงลดลงตัง้แตก่ึ่งหนึง่ของก าลงัการผลติไฟฟ้าก่อนเกิดความเสยีหาย 
“ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน” หมายถึงความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อทรัพย์สินซึ่งไม่มี
ลกัษณะเป็นความเสยีหายทัง้หมดหรืออยา่งมีนยัส าคญั 
“ทรัพย์สิน” หมายถึงโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ/หรือโรงไฟฟ้าของบี.กริม 2 รวมถึงวสัดุ
และอปุกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าดงักลา่ว 
(ข)  ในกรณีที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายแต่เพียงบางสว่น ไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ โดยยงัคง
สามารถใช้ทรัพย์สินบางส่วนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจตามสญัญาขายไฟฟ้าฯ 
ต่อไปได้ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีหน้าที่ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินโดยน าเงินค่าสินไหม
ทดแทนจากการประกนัภยัที่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้รับมาใช้ในการด าเนินการซอ่มแซม
ทรัพย์สินดงักล่าว ทัง้นี ้การบริหารจัดการเงินค่าสินไหมทดแทนดงักล่าวให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาระหวา่งเจ้าหนีแ้ละกองทนุรวม และ/หรือข้อตกลงอื่นๆ ระหวา่ง
บี.กริม 1 บี.กริม 2 กองทนุรวม และ/หรือ เจ้าหนีเ้งินกู้ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี) 
(ค)  ในกรณีที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออยา่งมีนยัส าคญัไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ
และ 
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1. กรณีที่ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคญัเป็นของบี.กริม 1  
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่า บี.กริม 1 จะคืนราคาซือ้คงเหลือของ บี.กริม 1 ตามอตัรา 
ที่ก าหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม  
ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใดๆ จ านวนที่กองทนุรวม จะได้คืนดงักลา่วรวมแล้วจะมีจ านวนไม่เกิน
เงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภยัทัง้หมดที่บี.กริม 1 ได้รับภายหลงัจากหกัช าระ 
หนีส้ินเช่ือค้างช าระแก่เจ้าหนีส้ินเช่ือ (หากมี) โดยกองทนุรวมจะได้รับคืนราคาซือ้ดงักลา่ว
ตามรายละเอียดที่ก าหนดในสญัญาระหวา่งเจ้าหนีแ้ละกองทนุรวม และ/หรือข้อตกลงอื่นๆ
ระหว่างบี.กริม 1 บี.กริม 2 กองทนุรวม และ/หรือ เจ้าหนีเ้งินกู้ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
(หากมี) 
เมื่อบี.กริม 1 ได้ช าระราคาซือ้ดงักลา่วตามเง่ือนไขที่ระบขุ้างต้นแก่กองทนุรวมแล้ว ให้ถือ
วา่บี.กริม 1 ไมม่ีหน้าที่ภายใต้สญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตอ่ไป  
2. กรณีที่ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคญัเป็นของบี.กริม 2  
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่า บี.กริม 2 จะคืนราคาซือ้คงเหลือของ บี.กริม 2 ตามอตัราที่
ก าหนดในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้ไม่
ว่าในกรณีใดๆ จ านวนที่กองทุนรวมจะได้คืนดังกล่าวรวมแล้วจะมีจ านวนไม่เกิน  
เงินคา่สนิไหมทดแทนจากการประกนัภยัทัง้หมดที่บี.กริม 2 ได้รับ ภายหลงัจากหกัช าระหนี ้
สนิเช่ือค้างช าระแก่เจ้าหนีส้นิเช่ือ (หากมี) โดยกองทนุรวมจะได้รับคืนราคาซือ้ดงักลา่วตาม
รายละเอียดที่ก าหนดในสญัญาระหว่างเจ้าหนีแ้ละกองทุนรวม และ/หรือข้อตกลงอื่นๆ
ระหว่างบี.กริม 1 บี.กริม 2 กองทนุรวม และ/หรือ เจ้าหนีเ้งินกู้ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
(หากมี) 
เมื่อบี.กริม 2 ได้ช าระราคาซือ้ดังกล่าวตามเง่ือนไขที่ระบุข้างต้นแก่กองทุนรวมแล้ว  
ให้ถือวา่บี.กริม 2 ไมม่ีหน้าที่ภายใต้สญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ตอ่ไป  

ทรัพย์สนิถกู
เวนคืน 

(ก)  การเวนคืนไมม่ีนยัส าคญัตอ่การประกอบกิจการไฟฟ้า 
ในกรณีที่ทรัพย์สนิถกูเวนคืนโดยหนว่ยงานรัฐ และบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 และกองทนุรวม 
เห็นว่าการเวนคืนดงักล่าวไม่มีนยัส าคญัต่อการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 ภายใต้สญัญาขายไฟฟ้าฯ และบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ยงัสามารถปฏิบตัิตาม
สญัญาขายไฟฟ้าฯ ต่อไปได้ และก าลังการผลิตไฟฟ้าไม่ลดลงอย่างมีนยัส าคญัจากก าลงั
การผลิตไฟฟ้าก่อนเกิดการเวนคืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าสิทธิและหน้าที่ 
ของคู่สญัญาตามสญัญาฉบบันีย้งัคงมีผลต่อไป และบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีสิทธิได้รับ
เงินทดแทนการเวนคืนท่ีได้รับจากหนว่ยงานรัฐ 
(ข)  การเวนคืนทรัพย์สินของบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 มีนยัส าคญัต่อการประกอบกิจการ
ไฟฟ้า 
ในกรณีที่ทรัพย์สนิถกูเวนคืนโดยหนว่ยงานรัฐ และบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 และกองทนุรวม
เห็นว่าการเวนคืนดงักล่าวมีนยัส าคัญต่อการประกอบกิจการไฟฟ้าของ  บี.กริม 1 และ 
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บี.กริม 2 ภายใต้สญัญาขายไฟฟ้าฯ หรือท าให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่สามารถปฎิบตัิ
ตามสญัญาขายไฟฟ้าฯ ต่อไปได้และก าลงัการผลิตไฟฟ้าลดลงอยา่งมีนยัส าคญัจากก าลงั
การผลติไฟฟ้าก่อนเกิดการเวนคืน คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงวา่ 
1. กรณีที่ทรัพย์สินถูกเวนคืนเป็นของบี.กริม 1 คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่า บี.กริม 1  
 จะคืนราคาซือ้คงเหลือของ บี.กริม 1 ตามอตัราที่ก าหนดในสญัญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใดๆ จ านวนที่กองทุนรวม  
จะได้คืนดงักลา่วรวมแล้วจะมีจ านวนไมเ่กินเงินทดแทนการเวนคืนทัง้หมดที่บี.กริม 1 ได้รับ
จากหน่วยงานรัฐ ภายหลงัจากหักช าระหนีส้ินเช่ือค้างช าระแก่เจ้าหนีส้ินเช่ือ (หากมี)  
โดยบี.กริม 1 จะน าส่งเงินดังกล่าวภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน
ทดแทนจากหนว่ยงานรัฐ  ทัง้นี ้เมื่อ บี.กริม 1 ได้สง่มอบเงินทดแทนการเวนคืนตามเง่ือนไข
ที่ระบุข้างต้นแก่กองทุนรวมแล้ว ให้ถือว่า บี.กริม 1 ไม่มีหน้าที่ภายใต้สัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตอ่ไป  
2. กรณีที่ทรัพย์สินถูกเวนคืนเป็นของบี.กริม 2 คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าบี.กริม 2  
จะคืนราคาซือ้คงเหลือของ บี.กริม 2 ตามอัตราที่ก าหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์ 
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม ทัง้นี  ้ไม่ว่าในกรณีใดๆ จ านวนที่ 
กองทนุรวม จะได้คืนดงักลา่วรวมแล้วจะมีจ านวนไม่เกินเงินทดแทนการเวนคืนทัง้หมดที่
ได้รับจากหนว่ยงานรัฐ ภายหลงัจากหกัช าระหนีส้ินเช่ือค้างช าระแก่เจ้าหนีส้ินเช่ือ (หากมี) 
โดยบี.กริม 2 จะน าส่งเงินดังกล่าวภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับเงิน
ทดแทนจากหน่วยงานรัฐ ทัง้นี ้เมื่อบี.กริม 2 ได้สง่มอบเงินทดแทนการเวนคืนตามเง่ือนไข 
ที่ระบุข้างต้นแก่กองทุนรวมแล้ว ให้ถือว่าบี.กริม 2 ไม่มีหน้าที่ภายใต้สัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตอ่ไป  
กองทุนรวมตกลงว่ากองทนุรวมไม่มีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีห้รือเรียกค่าเสียหายใดๆ
จากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดยอาศยัเหตตุามข้อ (ข) นี ้ 
 (ค)  การเวนคืนทรัพย์สินของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีนยัส าคญัต่อการประกอบกิจการ
ไฟฟ้า 
ในกรณีที่ทรัพย์สินถกูเวนคืนเป็นของบี.กริม 1 และบี.กริม 2  และบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
และกองทุนรวมเห็นว่าการเวนคืนดังกล่าวมีนัยส าคัญต่อการประกอบกิจการไฟฟ้า  
ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ภายใต้สญัญาขายไฟฟ้าฯ หรือท าให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2  
ไม่สามารถปฎิบัติตามสัญญาขายไฟฟ้าฯ ต่อไปได้ และก าลังการผลิตไฟฟ้าลดลง  
อยา่งมีนยัส าคญัจากก าลงัการผลติไฟฟ้าก่อนเกิดการเวนคืน คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงวา่         
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะช าระคืนราคาซือ้คงเหลอืของ บี.กริม 1 และราคาซือ้คงเหลอืของ 
บี.กริม 2 ตามอัตราที่ก าหนดในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้จ านวนที่กองทนุรวม จะได้คืนดงักลา่วรวมแล้วจะมีจ านวนไม่เกิน
เงินทดแทนการเวนคืนทัง้หมดที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐ ภายหลงัจากหกัช าระหนีส้ินเช่ือ
ค้างช าระแก่เจ้าหนีส้ินเช่ือ (หากมี) โดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2 น าส่งเงินดงักลา่วภายใน
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เวลา 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัที่ได้รับเงินทดแทนจากหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง ในการนี ้
เมื่อบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้ส่งมอบเงินทดแทนการเวนคืนตามเง่ือนไขที่ระบุข้างต้น 
แก่กองทนุรวมแล้ว ให้ถือว่าสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นอัน
เลกิกนัและคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายไมม่ีสทิธิเรียกคา่เสยีหายตอ่กนัโดยอาศยัเหตตุามข้อ (ค) นี ้ 

กร ณีบี . ก ริ ม  1
และ/หรือบี.กริม 
2 มีข้อพิพาทกับ 
กฟผ. 

เมื่อบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้รับหนงัสือบอกเลิกสญัญาของกฟผ. ฉบบัใดฉบบัหนึ่งจาก 
กฟผ. เพื่อใช้สทิธิบอกเลกิสญัญาตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาของ กฟผ. ซึง่ กฟผ. ได้ให้
โอกาสบี.กริม 1 และบี.กริม 2 แก้ไขเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วนัแล้ว (“หนงัสือ
บอกเลิกของกฟผ.”) บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะแจ้งให้กองทุนรวมทราบเป็นลายลกัษณ์
อักษร และกองทุนรวมจะให้โอกาสบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ด าเนินการแก้ไขเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัที่ได้รับหนงัสือบอกกล่าวฯจากกองทุนรวม หรือ
ระยะเวลาตามที่คูส่ญัญาตกลงกนั (“ระยะเวลาแก้ไขการบอกเลิกสญัญาของ กฟผ.”) โดย
หากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขภายในเวลาดงักลา่ว คู่สญัญาทัง้
สองฝ่ายตกลงกนัดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ทนัทีภายหลงัจากระยะเวลาแก้ไขการบอกเลิก
สัญญาของ กฟผ. ได้สิน้สุดลง โดยให้ถือเป็นเหตุเลิกสัญญาโดยไม่ใช่ความผิดของ  
บี.กริม 1 และบี.กริม 2  ในการนี ้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะคืนราคาซือ้คงเหลือของ     
บี.กริม 1 และราคาซือ้คงเหลอืของบี.กริม 2 ตามอตัราที่ก าหนดในสญัญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่  
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้รับหนงัสือแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาจาก
กองทนุรวมหรือนบัจากวนัที่ กฟผ. ไม่ช าระค่าซือ้ไฟฟ้าให้แก่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วน อนัเนื่องมาจากกรณีที่ กฟผ.ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามเง่ือนไขที่
ก าหนดในสญัญาของ กฟผ. แล้วแตก่รณีใดจะเกิดขึน้ทีหลงั  
ทัง้นี ้เมื่อบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้ส่งมอบเงินดงักล่าวแก่กองทุนรวมแล้ว ให้ถือสญัญา
โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นอนัเลกิกนัและคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่มี
สทิธิเรียกคา่เสยีหายตอ่กนัโดยอาศยัเหตตุามข้อ (ก) นี ้ 
(ข)  ในกรณีที่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไมไ่ด้รับหนงัสอืแจ้งความประสงค์การใช้สทิธิบอกเลกิ
สญัญาตามข้อ (ก) ข้างต้นจากกองทนุรวมภายใน 30 (สามสบิ) วนั นบัจากระยะเวลาแก้ไข
การบอกเลิกสญัญาของ กฟผ. ได้สิน้สุดลง ให้ถือว่ากองทุนรวมประสงค์จะรอผลการ
ด าเนินกระบวนการระงบัข้อพิพาทเก่ียวกบัการใช้สิทธิการบอกเลิกสญัญาของ กฟผ. ทัง้นี ้
เมื่อกระบวนการระงบัข้อพิพาทได้มีค าชีข้าดเป็นท่ีสิน้สดุแล้ว ปรากฏวา่ 
1. บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้ยอมรับและตกลงจะปฏิบตัิตามหนงัสือบอกเลิกของ กฟผ.  
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะต้องคืนเงินคา่ชดเชยความเสยีหายให้แก่กองทนุรวม ตามอตัราที่
ก าหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม  
ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัที่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้รับหนงัสือบอกเลิกสญัญา
จากกองทุนรวม โดยการค านวณเงินค่าชดเชยความเสียหายดังกล่าวให้นับจากวันที่  
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บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ได้รับหนงัสือบอกเลิกของกฟผ. หรือนบัจากวนัที่ กฟผ. ไม่ช าระ 
ค่าซือ้ไฟฟ้าให้แก่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น อนัเนื่องมาจากกรณีที่ 
กฟผ. ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาของ กฟผ. แล้วแต่กรณีใดจะ
เกิดขึน้ทีหลงั หรือ 
2. บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไมต้่องปฏิบตัิตามหนงัสอืบอกเลกิของ กฟผ. ในกรณีดงักลา่วให้
สิทธิและหน้าที่ของคู่สญัญาตามสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ยงัคงมีผลตอ่ไป และหากค าชีข้าดของกระบวนการระงบัข้อพิพาทก าหนดให้บี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 ได้รับเงินคา่สนิไหมทดแทนใดๆ จาก กฟผ. ให้ถือวา่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีสทิธิ
แตเ่พียงผู้ เดียวในเงินคา่สนิไหมทดแทนดงักลา่ว 

ค าเสนอเพื่อขอ
เลกิสญัญาโดย
บี.กริม 1 หรือ  
บี.กริม 2 

เมื่อมีเหตอุนัสมควรหรือเมื่อมีข้อเท็จจริงทางสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป บี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 อาจท าค าเสนอเพื่อขอเลกิสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
แก่กองทุนรวม เพื่อให้กองทุนรวมพิจารณาเห็นชอบโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
กองทุนรวมและสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว ในการนี ้กองทุนรวมตกลงจะ
พิจารณาและเจรจาร่วมกบับี.กริม 1 และ บี.กริม 2 บนพืน้ฐานการเจรจาและการหาข้อสรุป
ร่วมกนัโดยสจุริต ทัง้นี ้ในระหวา่งการเจรจาของคูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย  คูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย
ยงัคงต้องปฏิบตัิหน้าที่ของตนตามสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ตอ่ไปทกุประการ 
ในกรณีที่กองทุนรวม (โดยมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน) เห็นชอบค าเสนอของบี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 ดงักลา่ว กองทนุรวมจะแจ้งให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรทนัที บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงคืนเงินราคาซือ้ในส่วนที่เหลือตามที่คู่สญัญา 
ทัง้สองฝ่ายจะตกลงกนั ให้แก่กองทนุรวม ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัที่บี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 ได้รับหนงัสือแจ้งความเห็นชอบจากกองทนุรวม โดยการค านวณราคาซือ้ 
ในส่วนที่ เหลือให้นับจากวันที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความเห็นชอบดังกล่าวจาก  
กองทนุรวม  
ในกรณีที่กองทนุรวม (โดยมติที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยลงทนุ) ไม่เห็นชอบค าเสนอของบี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 ดงักลา่ว กองทนุรวมจะแจ้งให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรทนัที โดยไม่ถือว่ากองทนุรวมปฏิบตัิผิดสญัญาหรือท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย 
รวมถึง ไมถื่อเป็นกรณีที่กองทนุรวมใช้สทิธิโดยไมส่จุริตแตป่ระการใด 
ทัง้นี ้เมื่อบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ได้ส่งมอบราคาซือ้ในส่วนที่เหลือข้างต้นแก่กองทนุรวม
แล้ว ให้ถือว่าสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นอนัเลิกกันและ
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายต่อกัน นอกจากนี ้กองทุนรวมตกลงปลด
หลกัประกันทัง้หมดของบริษัทตามรายละเอียดที่ก าหนดในสญัญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้า รวมถึงด าเนินการจดทะเบียนที่เก่ียวข้อง ภายในเวลา 30 
(สามสิบ) วนั นบัจากวนัที่สญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ามีผลเป็น
การเลกิกนั 
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ข้อตกลงห้ามก่อ
หนีเ้พิ่ม 

บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 ตกลงว่าจะไม่ก่อหนีใ้ดๆ เพิ่มเติม เว้นแต่ได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทุนรวม ซึ่งไม่รวมถึงการก่อหนีใ้นกรณีการด าเนิน
ธุรกิจทางการค้าตามปกติของบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 หรือหนีต้ามสญัญาเก่ียวกบั
สนิเช่ือของเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน 

 
8.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์  

8.3.1 ชื่อ ที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์ 
ช่ือ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่ : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 022991000 
 
8.3.2 โครงสร้างผู้ถอืหุ้น   

ล าดับ ผู้ถอืหน่วย จ านวน (หน่วย) ร้อยละ 

1 กระทรวงการคลงั 11,364,282,005 25.92% 
2 ING BANK N.V 10,970,893,359 25.02% 
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 5,043,971,032 11.50% 
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 920,694,178 2.10% 
5 นางสมพร จงึรุ่งเรืองกิจ 560,000,000 1.28% 
6 กองทพับก 546,489,860 1.25% 
7 THE BANK OF NEW YORK MELLON 460,785,098 1.05% 
8 STATE STREET EUROPE LIMITED 440,049,446 1.00% 
9 กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 397,110,200 0.91% 

10 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย ซึง่จดทะเบียนแล้ว 328,328,100 0.75% 

11 ผู้ ถือหุ้นอื่น 12,819,289,832 29.23% 
 รวม 43,851,893,110 100.00% 

หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2561 
 

8.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบใุนโครงการจดัการกองทนุรวม ดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหารจดัการกองทนุรวมของบริษัทจดัการอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทนุรวมและผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 
(2) หน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ 

ที่ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

 

(3) ได้ รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่ เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้  
ผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ท าขึน้กบับริษัทจดัการ 

(4) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมที่ได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัท่ี
ท าไว้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภายใต้บทบญัญตัิในมาตรา125 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตาม
พระราชบญัญตัิดงักลา่ว ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้
ปฏิบตัิตาม ให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที 

(5) จัดท ารายงาน และส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจัดการกระท าการหรือ  
งดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวม หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามบทบญัญัติในมาตรา 125 
ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(6) รับฝาก ดแูล และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทนุรวมออกจากทรัพย์สินของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื่นๆ ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ดูแลการ
เบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวม ให้เป็นไปตามที่ตกลงกนัระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(7) จัดท าบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้ รวมทัง้จัดท าบัญชีแสดงการ  
รับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(8) รับมอบ ตรวจนับและจัดท าบัญชีรวมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนรวม และในกรณี
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีลงทนุเป็นอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาโฉนดที่ดินหรือ
เอกสารแสดงกรรมสทิธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ หนงัสอืกรมธรรม์ประกนัภยั เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐาน และในกรณีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่ลงทุนเป็นสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานนัน้ เอกสารอื่นใดที่
เ ก่ียวข้องกับสิทธิการเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ตลอดจน เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วเช่น สญัญาเช่าหรือสญัญาโอนสิทธิ
การเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน เป็นต้น ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สนิที่โดยสภาพไมส่ามารถเก็บรักษา
ไว้ที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ หรือบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงกนัเป็นอยา่งอื่น  

(9) รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิดงักล่าวข้างต้นเก่ียวกบัการลงทุนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานโดยกองทุนรวม และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วข้างต้นเก่ียวกบัการลงทนุหรือจ าหนา่ยสทิธิการเช่าทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
โดยกองทนุรวม เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมและประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(10) ช าระเงิน และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โ ดยจ่ายเข้าบัญชี 
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วย ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล หรือลดเงินทนุของกองทนุ
รวม หรือตามผลของกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสัง่ของหนว่ยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีผลบงัคบัใช้ 

(11) รับเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุในกรณีที่มีการจ าหน่ายหน่วยลงทนุเพิ่มเติม หรือในกรณีเพิ่มทนุจาก
บริษัทจดัการ เพื่อเข้าบญัชีเงินฝากของกองทนุรวม 
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(12) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ หากบริษัทจัดการมีการด าเนินการใดๆ ที่มิได้เป็นไปตามโครงการจัดการ  
กองทนุรวม และ/หรือตามกฎหมาย ก.ล.ต. 

(13) จดัเตรียมและสง่รายงานและเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้บริษัทจดัการ 
(ก.) รายละเอียดเก่ียวกับการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกสิน้วันท าการที่ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เปิดท าการในประเทศไทย (“วนัท าการ”) 
(ข.) รายงานเก่ียวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลักทรัพย์ทุกสิน้ 

วนัท าการ 
(ค.) รายงานรายละเอียดเจ้าหนีค้า่ซือ้หลกัทรัพย์ และลกูหนีค้า่ขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 
(ง.) รายงานอื่นๆ ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที่ตกลงร่วมกัน ระหว่างสัญญาหรือตามที่

กฎหมายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้ผู้ดผูลประโยชน์มีหน้าที่ต้องจดัท า 
(14) เพื่อวตัถปุระสงค์ในการจดัท ารายงานข้างต้น ผู้ดแูลผลประโยชน์จะใช้ข้อมลูซึง่ได้จากบริษัทจดัการหรือบคุคล

ใดๆ ที่บริษัทจดัการก าหนด 
(15) รายงานที่ได้จัดท าโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ข้างต้นให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ หากบริษัท

จดัการมิได้ทกัท้วงภายใน 180 วนันบัจากวนัท่ีในรายงาน 
(16) ด าเนินการฟ้องร้องในนามของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ตามที่ก าหนดไว้ใน

โครงการจัดการกองทุนรวม และ/หรือตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ก.ล.ต.  และ/หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกคน หรือเมื่อได้รับค าสัง่จาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการฟ้องร้องบังคับคดี ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์
เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ 

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้แต่งตัง้ผู้ ช าระบัญชีเพื่อการเลิกกองทุนรวม ผู้ ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับ
คา่ตอบแทนตามอตัราที่จะได้ตกลงกนัและจะด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก.) เมื่อได้รับแจ้งการแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีจากบริษัทจัดการ ให้ส่งมอบบรรดาบญัชีและเอกสารอื่นๆ ของ

กองทนุรวมแก่ผู้ช าระบญัชีภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัเลกิกองทนุรวม 
(ข.) ดแูลรับฝากทรัพย์สนิของกองทนุรวม จนกวา่การช าระบญัชีจะเสร็จสิน้ 
(ค.) ดูแลให้ผู้ ช าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ ช าระบัญชีกระท าการ หรืองดเว้นกระท าการตามมาตราดังกล่าว ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 

(ง.) แจกจ่ายเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวม
ตามสมดุทะเบียนเมื่อได้รับค าสัง่จากผู้ช าระบญัชี 

(18) ดแูล รับเงินฝาก และรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวม รับเงินที่ได้จากการด าเนินงานของกองทนุรวม และน าเข้า
ฝากในบญัชีออมทรัพย์ และ/หรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

(19) จ่ายคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  
(20) ในการรับและจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนรวมตามค าสั่งของบริษัทจัดการ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ 

จะด า เนินการ รับหรือจ่ายเ งินใ ห้แล้วเส ร็จภายในก าหนดเวลาตามที่ก าหนดไว้ในวิ ธีปฏิบัติงาน  
(Work Procedure) นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการเป็นหนงัสือและได้รับเอกสารประกอบการรับหรือ
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จ่ายเงินดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ยกเว้นในกรณีที่เป็นไปตามผลของกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
หน่วยงานราชการใดๆ หรือในกรณีอื่นใด เช่น เป็นค าสั่งจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(21) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่กองทุนรวมในการขยายระยะเวลาเข้าลงทุนในทรัพย์ สินที่กองทุนรวม 
เข้าลงทนุครัง้แรก ตามรายละเอียดที่ก าหนดในสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการเข้าลงทนุของกองทนุรวม 

(22) ดแูล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สนิหรือรักษาสทิธิในทรัพย์สนิของกองทนุรวม เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้
ถือหุ้ น การรับเงินปันผล การรับดอกเบีย้ หน่วยลงทุน และ/หรือทรัพย์สินอื่นใด การจองหุ้ นเพิ่มทุน การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทัง้ด าเนินการรับหรือ
จ่ายเงินตามสิทธินัน้ๆ รวมทัง้แจ้งให้บริษัทจัดการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ต้อง
ป้องกนัการเสียสิทธิที่มีอยู่อนัเก่ียวกบั หรือเก่ียวเนื่องกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินนัน้ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลง
อื่นใดที่มีผลตอ่การถือครองทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(23) มีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอ่ืนตามที่ก าหนดในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์  
(24) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายก ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

(25) ยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนภายใน 30  วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

(26) ด าเนินการเพิ่มหรือลดเงินทุนของกองทุนรวมตามที่ก าหนดไว้ ในโครงการ และด าเนินการจดทะเบียน 
เพิ่มหรือลดจ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(27) ไมน่ าทรัพย์สนิของกองทนุรวมไปก่อให้เกิดสทิธิยดึหนว่ง จ านอง จ าน า ข้อผกูมดัหรือภาระผกูพนัใดๆ ทัง้สิน้ อีก
ทัง้จะไม่ให้ผู้ ใดยืม หรืออนญุาตให้ผู้ ใดครอบครองทรัพย์สิน และ/หรือเอกสาร และ/หรือหลกัฐานเก่ียวกบัการ
ลงทนุใดๆ ของกองทนุรวม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัทจดัการก่อน ยกเว้นกรณี
การตรวจสอบเฉพาะหลักฐานการลงทุนทางบัญชีหรือการตรวจสอบโดยผู้ ตรวจสอบภายในของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์เอง หรือการตรวจสอบโดยผู้มีอ านาจที่ ได้รับการแตง่ตัง้ตามกฎหมายเทา่นัน้ 

(28) รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่บริษัทจัดการ และ/หรือต่อความสญูเสีย เสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิด
ขึน้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวม จากการที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์กระท า หรือละเว้นการกระท า  
ภายใต้สญัญา หรือตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และซึ่งเกิดขึน้จากความ
ประมาทเลินเลอ่หรือการไม่กระท าตามหน้าที่โดยเจตนาทจุริตของผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือพนกังานเจ้าหน้าที่ 
ลกูจ้าง บริวารหรือบคุคลอื่นใดที่ท างานให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ความเสยีหายดงักลา่ว รวมถึงความเสยีหายที่
เกิดขึน้จากความล่าช้าโดยไม่มีเหตอุนัสมควรในขัน้ตอนการขออนุมตัิภายในของผู้ดแูลผลประโยชน์ในเร่ือง
ตา่งๆ ท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องด าเนินการภายใต้สญัญา หรือตามโครงการจดัการกองทนุรวม 

(29) ตกลงให้ผู้ แทนของบริษัทจัดการ รวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือผู้ สอบบัญชีของกองทุน 
เข้าตรวจนับทรัพย์สิน หรือตรวจสอบบัญชีและเอกสารต่างๆ ของกองทุนรวมที่เก็บรักษาไว้หรืออยู่ใน  
ความครอบครองของผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ภายในเวลาท าการของผู้ ดูแลผลประโยชน์ และ  
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ให้ความร่วมมือใดๆ แก่บริษัทจดัการในการด าเนินการตามที่ก าหนดในสญัญา หรือในโครงการจดัการกองทนุ
รวม รวมถึงการสง่มอบเอกสารตา่งๆ ตามที่บริษัทจดัการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายร้องขอ 

(30) รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้กับกองทุนรวม เพราะการกระท าหรือการละเว้นกระท าโดยทุจริต 
ประมาทเลินเลอ่ หรือไม่กระท าการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตอุนัควร หรือโดยเจตนาของผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือ
เจ้าหน้าที่ พนกังาน ลกูจ้าง หรือตวัแทนของผู้ดแูลผลประโยชน์เอง หรือการไมป่ฏิบตัิตามที่ได้ตกลงไว้กบับริษัท
จดัการ 

(31) พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ตามประกาศส านักงาน คณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือประกาศอื่นใด  
ที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ ท่ีจะต้องให้ความเห็นชอบ 

(32) ให้ความเห็นในเร่ืองที่ขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจได้รับจากการลงมติใน
เร่ืองดงักลา่วประกอบการตดัสนิใจของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
8.4 คณะกรรมการลงทุน 

8.4.1 รายชื่อคณะกรรมการลงทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
 

- นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   - นายเขมชาต ิ สวุรรณกลุ 
- นางสาวสนุิดา มีชกูลุ    - นายสรุศกัดิ ์ โตวนิชย์ 
- นายนพเดช กรรณสตู 
 
8.4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุของกองทนุรวมมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในกองทนุรวม ในการพิจารณา 

และ/หรือวินิจฉยัเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหารกองทนุ ตามที่ระบใุนโครงการจดัการกองทนุรวมดงันี ้
(1) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการลงทุน ซือ้ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าช่วง จ าหน่าย โอน หรือรับโอน  

ซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
(2) ด าเนินการอื่นใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นีจ้ะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมก าร ก.ล.ต. 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่ เ ก่ียวข้อง ทัง้ที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึน้  
ในภายหน้า  

(3) กรรมการทกุท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมลูจากการประชมุเป็นความลบั และไม่น าไปเปิดเผยให้บคุคลใดๆ ทราบ 
และ/หรือใช้ เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ประโยช น์ของกองทุน เ ว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดโดย 
ชดัแจ้งให้เปิดเผย หรือข้อมลูดงักลา่วเป็นข้อมลูที่ได้ถกูเปิดเผยให้ผู้ลงทนุทัว่ไปทราบแล้ว 

(4) ในการให้ค าปรึกษาและค าแนะน า คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุจะต้องกระท าด้วยความโปร่งใส สจุริต 
และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบตัิตามโครงการและกฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้องทัง้ที่มีอยู่แล้วและจะมีขึน้ใน
ภายหน้า โดยค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุรวมเป็นส าคญั  
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8.5 ผู้สอบบัญชี นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ที่ปรึกษากองทุน 
8.5.1 ผู้สอบบัญช ี
ช่ือ : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส จ ากดั   
ที่อยู ่ : ชัน้ 15 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ถนนสาธรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ : 022869999 
  
8.5.2 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ช่ือ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่อยู ่ : 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ : 022292800 
 
 8.5.3 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 
ช่ือ : บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั   
ที่อยู ่ : 888/151 ชัน้ 15 อาคารมหาทนุพลาซา่ ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ : 026154447 
 
8.5.4 ที่ปรึกษาทางเทคนิค 
ช่ือ : บริษัท แทรคเทเบล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั 
ที่อยู ่ : 142 อาคาร ท ูแปซิฟิค เพลส, ชัน้ 19 ห้อง 1903-05 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ : 021187200 
 

9. การก ากบัดูแลกิจการ 
9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากัด ("คณะกรรมการบริษัท") ตระหนกัดีว่าการด าเนิน
ธุรกิจจดัการลงทนุจะประสบความส าเร็จได้ก็ตอ่เมื่อบริษัทได้รับความไว้วางใจและความเช่ือมัน่จากประชาชน คณะกรรมการ
บริษัทมัน่ใจเป็นอยา่งยิ่งวา่กระบวนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีจะยกระดบัผลการด าเนินงานของบริษัทอยา่งยัง่ยืน และเป็นหวัใจ
ส าคญัที่น าไปสู่ความส าเร็จและบรรลเุป้าหมายที่ส าคญัของบริษัท อนัได้แก่ การเพิ่มความพึงพอใจสงูสดุของลกูค้าและการ
เพิ่มมูลค่าสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยยึดมัน่นโยบายในการด าเนินการจดัการลงทุนอย่างเป็นอิสระ และเพื่อผลประโยชน์ของผู้
ลงทนุเป็นส าคญัก่อนผลประโยชน์ของบริษัท พนกังาน และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ด้วยมีการก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ และเน้นความโปร่งใส โดยยดึแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ได้จดัให้มีโครงสร้างที่เอือ้ตอ่การ
ท าให้เป้าหมายข้างต้นบรรลผุล ขณะเดียวกนัจะช่วยท าให้มัน่ใจได้ว่าธุรกิจและกิจกรรมใด ๆ ของบริษัทสามารถแข่งขนัได้ดี 
ภายใต้การด าเนินการอยา่งมีจรรยาบรรณ และเป็นไปตามกฎหมาย 

ในฐานะท่ีบริษัทเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุชัน้น าของประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทยดึมัน่ในการปฏิบตัิ
ตามคณุลกัษณะหลกัของกระบวนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อนัประกอบด้วย 

- ความรับผิดชอบตอ่ผลประโยชน์ของลกูค้าเหนือผลประโยชน์อื่นใด 
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- ความซื่อสตัย์ 
- ความโปร่งใส 
- ความเป็นอิสระ 
- ความรับผิดรับชอบ 
- ความรับผิดชอบตอ่ภาระหน้าที่ 
- ความเป็นธรรม 
- ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
หลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทนี ้สะท้อนถึงคณุคา่ แนวปฏิบตัิ และทิศทางที่ใช้ปฏิบตัิภายในของบริษัท ตามที่

ได้ก าหนดและได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทยงัได้ปลกูฝังผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั ให้มีจิตส านึกใน
จรรยาบรรณ และยดึมัน่ความส าคญัของการก ากบัดแูลตนเอง  

นอกจากนีบ้ริษัทยึดถือหลกัในการมีบทบาทส าคญัอนัเป็นกลไกสนบัสนุน ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัท 
ผู้ออกหลกัทรัพย์มีการบริหารจดัการที่ดีตามหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยการท่ีบริษัทในฐานะผู้แทนกองทนุใช้สทิธิ ออกเสยีง
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นในนามของกองทนุ (Proxy voting) เพื่อรักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุ 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อช่วย
ปฏิบตัิงานในการศกึษาและกลัน่กรองเร่ืองส าคญัที่ต้องการการดแูลอยา่งใกล้ชิดและเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอ านาจและหน้าที่ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ทบทวนและสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในท่ีเสนอโดยตรงจากหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัท   
(2) ก ากบัดแูลหนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิงานและหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัท 
(3) รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้สอบบญัชีบริษัทเก่ียวกบัพฤติการณ์อนัควรสงสยัวา่ กรรมการ หรือบคุคลซึง่รับผิดชอบในการ

ด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิดตามมาตรา281/2 วรรคสอง มาตรา305 มาตรา306 มาตรา308  
มาตรา 309 มาตรา310 มาตรา311 มาตรา312 มาตรา313 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
เพื่อด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส านักงานก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีบริษัททราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีบริษัท (มาตรา 89/25)   

(4) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
(5) ในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วข้างต้นให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 
 
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร มีอ านาจและหน้าที่ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงโดยรวม โดยครอบคลมุความเสี่ยงด้านต่างๆที่เก่ียวข้อง อาทิ  ความเสี่ยงด้าน
เครดิต ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิการ ความเสี่ยงด้านช่ือเสียง 
และ/หรือความเสีย่งอื่นๆท่ีมีนยัส าคญั   
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(2) ก าหนดกลยทุธ์โครงสร้างองค์กร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความ
เสี่ยงของบมจ.ธนาคารกสิกรไทย โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วดัผลและติดตามกระบวนการ การบริหารความ
เสีย่งได้อยา่งมีประสทิธิผล 

(3) ก ากบัดแูล ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฎิบตัิที่
เป็นมาตรฐาน กลยทุธ์และการวดัความเสีย่งโดยรวม เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ กลยทุธ์การบริหารความเสีย่งได้น าไปปฏิบตัิ
อยา่งเหมาะสม 

(4) ส าหรับการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การบริหารจดัการ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่อนุมตัิ
กรอบความเสีย่ง (Risk Framework) และขอบเขตความเสีย่งที่ก าหนด (Risk Limit) ให้มิติตา่งๆ ที่มีความส าคญั 

(5) พิจารณาเร่ืองอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการบริหารความเสี่ยง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ (1) ถึง (4) 

 
9.3 การประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุของกองทนุรวม เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า
เก่ียวกบัการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ตลอดจนการจดัการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุรวม
ลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 9.3.1 องค์ประกอบ 

9.3.1.1 คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุ ต้องประกอบด้วยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้แทนจากบริษัทจดัการ โดยผู้แทนอยา่งน้อย 1 รายต้องเป็นผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
(2) ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้มีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ตามที่

ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลกัษณะขาด
ความนา่ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
9.3.1.2 การด ารงต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวม จะมีก าหนด

ระยะเวลาคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นวาระไปแล้วอาจได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการได้อีก นอกจากนีบ้ริษัทจดัการมีสทิธิถอดถอนกรรมการก่อนครบวาระก็ได้ 

9.3.1.3 หากต าแหน่งกรรมการใดๆ เกิดว่างลงไม่ว่าด้วยเหตใุด บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้กรรมการเข้าด ารง
ต าแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น โดยให้มีเวลาอยู่ในต าแหน่งเพียง
เทา่ที่กรรมการผู้ออกไปนัน้ชอบท่ีจะอยูไ่ด้ 

9.3.1.4 กรรมการของกองทุนรวมจะต้องมีหน้าที่ คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนด รวมถึงต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้
ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้
จ าคกุในความผิดทางอาญาใดๆ 

9.3.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ และเปลี่ยนแปลงจ านวน
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุ เทา่ที่ไม่ขดัตอ่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 9.3.1.1 
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9.3.2 รูปแบบการตัดสินใจ 
9.3.2.1 การเรียกประชมุ  
ในการประชมุคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุ ให้กรรมการคนใดคนหนึง่เรียกประชมุคณะกรรมการที่ปรึกษา

การลงทนุเพื่อพิจารณาและลงมติตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะสง่หนงัสือเชิญประชุมซึ่ง
ระบถุึง วนั เวลา สถานที่ และวาระของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามควรแก่กรณี ให้แก่กรรมการทกุทา่นทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนวนัประชมุ เว้นแตก่รณีฉกุเฉินไม่
จ าเป็นต้องสง่หนงัสอืเชิญประชมุ ในกรณีที่ไมม่ีการสง่หนงัสอืเชิญประชมุ หากกรรมการได้เข้าร่วมในการประชมุแล้ว 
ให้ถือวา่กรรมการทา่นดงักลา่วสละสทิธิในการได้รับหนงัสอืเชิญประชมุ  

9.3.2.2 ก าหนดการประชมุของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุ  
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ หรือตามที่ก าหนดโดย

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุ 
9.3.2.3 องค์ประชมุ 
ในการประชมุของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุจะต้องประกอบไปด้วยกรรมการจ านวนเกินกวา่กึง่หนึง่ของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดเข้าร่วมประชุม ทัง้นี  ้โดยมีตัวแทนของบริษัทจัดการซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็น  
ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน จ านวนไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม ทัง้นี ้ในการประชุมนัน้อาจเป็นในลกัษณะการนัง่ประชุมรวมกัน หรือการประชุมทางโทรศพัท์  
(Telephone Conference) ก็ได้ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุของกองทุนรวมจะด าเนินการตามมติโดย
เสยีงข้างมากของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุของกองทนุรวมที่เข้าร่วมประชมุ ทัง้นี ้กรรมการ 1 คนมีสทิธิออก
เสยีง 1 เสยีง และกรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีง 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุอาจประชมุโดยจดัให้มีการประชมุหรือลงมติโดยไม่ต้องจดัประชมุก็ได้ โดยเสนอมติที่ท าขึน้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเวียนให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุพิจารณาและลงนามในมติดงักลา่ว  

9.3.2.4 มติของที่ประชมุ 
(ก.) กรณีจดัให้มีการประชมุ  
ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากซึ่งคิดจากจ านวนกรรมการที่เข้าประชุม ถ้าคะแนน

เสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุมีสทิธิออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
(ข.) กรณีไมจ่ดัให้มีการประชมุ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ท าขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมติ

ดงักลา่วจะต้องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือให้ความเห็นชอบรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมด 
ทัง้นี ้กรรมการสามารถจดัสง่มติที่ได้ลงนามแล้วมายงับริษัทจดัการทางโทรสาร ซึ่งบริษัทจดัการจะถือเอาประโยชน์
จากส าเนามติที่ลงลายมือช่ือโดยกรรมการซึง่สง่ทางโทรสารถึงบริษัทจดัการเป็นการลงมติที่มีผลสมบรูณ์ในทนัที โดย
กรรมการที่น าสง่มติทางโทรสารดงักลา่วจะต้องน าสง่ต้นฉบบัของมติให้บริษัทจดัการต่อไปเพื่อบริษัทจดัการจะเก็บ
รักษาต้นฉบบัของมติที่ได้รับมาไว้เป็นหลกัฐานท่ีบริษัทจดัการ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานกรรมการมีสิทธิออก
เสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

9.3.2.5 กรณีมีสว่นได้เสยี 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

 

ในการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุทกุครัง้ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้กรรมการซึง่มี
สว่นได้เสยีไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมในเร่ืองใด ปฎิบตัิดงันี ้

(1) แจ้งการมีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณา  
(2) ไมเ่ข้าร่วมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
9.3.2.6 สทิธิยบัยัง้พิเศษ (Veto Right) 
หากมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุ หรือการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการที่

ปรึกษาการลงทนุอาจเป็นการขดัตอ่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ตลอดจนค าสัง่ใดๆ ตามที่หนว่ยงานท่ีมีอ านาจตาม
กฎหมายประกาศก าหนด และ/หรือจรรยาบรรณ หรือเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการอาจเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือเกิดความ
เสยีหาย หรือขดั หรือแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ กรรมการซึง่เป็นตวัแทนของบริษัทจดัการ
มีสิทธิใช้สิทธิยบัยัง้พิเศษ (Veto Right) โดยแจ้งให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และให้ถือวา่มติดงักลา่วไมม่ีผลผกูพนักบับริษัทจดัการ 

9.3.2.7 ประธานท่ีประชมุ  
บริษัทจัดการจะแต่งตั ง้กรรมการรายใดรายหนึ่ งซึ่ ง เ ป็นตัวแทนของบริษัทจัดการท าหน้าที่ เ ป็น  

ประธานกรรมการ และเป็นประธานในที่ประชมุ ประธานในที่ประชมุมีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการประชมุให้
เป็นไปโดยเรียบร้อย และถกูต้องตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ  

9.3.2.8 รายงานการประชมุ  
บริษัทจดัการจะต้องท ารายงานการประชมุกรรมการให้ประธานในที่ประชมุครัง้นัน้ลงนามรับรองและเก็บรักษา

ไว้ที่บริษัทจดัการ รวมทัง้จดัให้มีส าเนาเพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้ ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทจดัการในวนัและ
เวลาท าการของบริษัทจดัการ 

 
9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั ได้ก าหนดแนวทางในการป้องปรามการใช้ข้อมลูภายในของกองทนุ 
โดยการจดัให้มีระบบ Chinese wall เพื่อป้องกนัการร่ัวไหลของข้อมลูลกูค้า โดยมีการก าหนดรายช่ือบุคคลที่สามารถเข้าถึง
ข้อมลูภายในของกองทนุ มีการควบคมุและตรวจสอบการติดตอ่สื่อสารของกลุม่บคุคลดงักลา่ว รวมถึงจดัให้มีพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน
แยกตา่งหากซึง่มีระบบควบคมุมิให้บคุคลที่ไมม่ีหน้าที่เก่ียวข้องผา่นเข้าออกได้ 

บริษัทมีการก าหนดระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานและบคุคลที่เก่ียวข้อง ซึง่มีผลใช้บงัคบั
กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัชัน้  หากบริษัทพบว่าพนกังานมีการน าข้อมลูภายในไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน 
บริษัทจะลงโทษทางวินยัขัน้รุนแรง 

 
9.5 การพิจารณาตัดสนิใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน 

กองทนุรวมมีนโยบายลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะในวงกว้างของประเทศไทย 
เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์  และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เก่ียวข้องก าหนด ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า Due diligence) โดยร่วมกบัที่ปรึกษาทางการเงินในการจดั
ให้มีการวิเคราะห์ข้อมลู เช่น ข้อมลูด้านการเงิน กฎหมาย และเทคนิคเฉพาะทาง เป็นต้น และมีความเห็นวา่กิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานที่จะลงทนุนัน้มีความเหมาะสมส าหรับการลงทุนของผู้ลงทุนทัว่ไป โดยมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็น
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รายได้ให้แก่กองทนุรวมได้อยา่งตอ่เนื่อง และมีเอกสารสทิธิหรือเอกสารสญัญาที่ครบถ้วน ชดัเจน บงัคบัได้ตามกฎหมาย และ
เพียงพอตอ่การท่ีกองทนุรวมจะใช้ด าเนินการหรือจดัหาผลประโยชน์ได้ 

ในกรณีที่กิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่จะลงทนุเป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหรือสิทธิตามสญัญา
แบ่งรายได้  ต้องมีกลไกให้กองทนุรวมสามารถเข้าตรวจสอบหรือสอบยนัความถกูต้องครบถ้วนของสว่นแบ่งรายได้ที่กองทุน
รวมจะได้รับตามข้อตกลง ตลอดจนจัดส่งรายงานหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการติดตามและตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของสว่นแบง่รายได้ 

 
9.6 การคดัเลือกผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

กองทนุรวมมีนโยบายลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานซึง่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะในวงกว้างของประเทศไทย 
บริษัทจดัการได้มีการประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ ช่ือเสียง และผลงานในอดีต ซึ่งผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
นัน้ๆ ต้องมีประวตัิการด าเนินงานที่ดีอยา่งตอ่เนื่อง มีความเช่ียวชาญในการบริหารธุรกิจ มีโครงสร้างทางการเงินท่ีมีความเสีย่ง
จากการกู้ เงินในระดบัต ่า มีความมัน่คงของรายได้และกระแสเงินสด และมีการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 
9.7 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

กองทุนรวมได้มีการก าหนดเกณฑ์การตรวจสอบหรือสอบทานความถูกต้องของส่วนแบ่งรายได้จากการโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของกองทุนตามสญัญา นอกจากนี ้กองทนุรวมมีการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิค 
เพื่อตรวจสอบประสทิธิภาพของโรงไฟฟ้าและปัจจยัที่สง่ผลกระทบต้นทนุและคา่ใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า โดยที่ปรึกษาด้านเทคนิค
จะจดัสง่รายงานการตรวจสอบให้กบักองทนุรวมเป็นรายไตรมาส 

 
9.8 การตดิตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะต้องน าสง่งบประมาณรายรับรายจ่ายและประมาณการคา่ใช้จ่ายสว่นทนุให้แก่กองทนุรวม 
กองทุนรวมจะท าการอนุมัติโดยพิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุผลของงบประมาณรายรับรายจ่ายจาก  
ผลประกอบการที่ผ่านมา และจะพิจารณาเหตผุลประกอบของบริษัทในกรณีที่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั ในสว่นของ
ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนทุน กองทุนรวมจะพิจารณาความสมเหตผุลของงบประมาณและรายการการซ่อมบ ารุง โดยใช้
ความเห็นของที่ปรึกษาเทคนิคเป็นส าคญั และจะพิจารณาเหตผุลประกอบของบริษัทในเร่ืองของความจ าเป็นของการซ่อม
บ ารุงและงบประมาณที่เสนอในกรณีที่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั 

ในแต่ละไตรมาส กองทนุรวมจะท าการตรวจสอบรายรับรายจ่ายตามแต่ละรายการ เปรียบเทียบระหว่างประมาณ
การที่อนมุตัิกบัรายรับรายจ่ายที่เกิดขึน้จริงตามรายงานงบการเงิน บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถช าระค่าใช้จ่ายได้ตามที่
ระบุในประมาณการรายรับรายจ่ายที่ได้รับอนุมตัิรวมกับจ านวนที่ไม่เกินร้อยละ 5 ในกรณีที่ บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 มี
ความจ าเป็นต้องช าระค่าใช้จ่ายเกินกว่าก าหนดดงักลา่ว บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 จะต้องขอและได้รับความยินยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุรวมก่อนด าเนินการ ยกเว้นต้นทนุก๊าซธรรมชาติที่สามารถช าระได้ตามจ านวนที่เกิดขึน้จริงโดย
จะต้องแจ้งให้กองทนุรวมทราบถึงรายละเอียดดงักล่าว และการซือ้ขายไฟฟ้าและ/หรือไอน า้ระหว่างกิจการที่เก่ียวข้องกนัที่
สามารถก าหนดราคาซือ้หรือราคาขาย (แล้วแตก่รณี) ได้ในจ านวนเทา่กบัราคาขายไฟฟ้าและ/หรือไอน า้เฉลีย่ ทัง้นี ้ในกรณีที่มี
เหตุที่ท าให้กองทุนรวมเช่ือได้ว่าอาจมีความผิดปกติของค่าใช้จ่ายในหมวดใด ทางกองทนุรวมจะสอบถามและให้ บี.กริม 1 
และ/หรือ บี.กริม 2 ท าการชีแ้จง พร้อมทัง้เอกสารประกอบ (ถ้ามี) 



50

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

 

นอกจากนี ้กองทนุรวมได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาด้านเทคนิคท าการตรวจสอบผลการด าเนินการของแตล่ะโรงไฟฟ้า 
ว่าได้มีการด าเนินการให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดแล้วหรือไม่ รวมทัง้อาจน าเสนอข้อเสนอในการด าเนินการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ ในการซอ่มแซมบ ารุงรักษา และงบประมาณที่จ าเป็นและเหมาะสม 

 
9.9 ค่าตอบแทนของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปีของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมการ
จดัการเป็นรายเดือนทกุวนัสดุท้ายของเดือนและเรียกเก็บจากกองทนุรวมโดยการตดัจ่ายจากบญัชีกองทนุรวมเป็นรายเดือน  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการมีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมการจดัการจากกองทนุรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ไมต่ ่ากวา่ 12,500,000 บาทตอ่ปี 
 
9.10 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถอืหน่วย 

กองทนุรวมให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทางการเงิน โดย
มีวตัถุประสงค์เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงสาธารณชนทัว่ไป เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทัว่ถึง  
ทนัการณ์ รวมทัง้สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อก าหนดของทางการและระเบียบตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทจดัการมีการเปิดเผย
ข้อมลูทัง้กรณีตามที่โครงการจดัการกองทนุรวม หรือกฎหมายก าหนด เช่น งบการเงิน รายงานประจ าปี และกรณีที่มีเหตกุารณ์
ส าคญัที่อาจสง่ผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพย์ที่ได้รับการตรวจสอบและอนมุตัิจากผู้มีอ านาจด าเนินการ โดยการเผยแพร่
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การเปิดเผยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
9.11 การจัดประชุมผู้ถอืหน่วย 

9.11.1 บริษัทจดัการอาจขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยการสง่หนงัสือขอมติไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุน  หรือโดยการ
เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วย บริษัทจัดการจะแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งเพียงพอในหนงัสอืนดัประชมุหรือหนงัสอืแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อขอมติ 
ซึง่รวมถึงความเห็นของบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมในเร่ืองที่ขอมติและผลกระทบที่
ผู้ ถือหนว่ยอาจได้รับจากการลงมติดงักลา่ว 

9.11.2 บริษัทจดัการจะจดัให้มีการขอมติโดยการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ เมื่อมีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งถือหนว่ย
ลงทนุรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม เข้าช่ือ
กนัท าหนงัสอืขอให้บริษัทจดัการเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยระบเุหตผุลในการขอให้เรียกประชมุอย่าง
ชดัเจน ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตามโครงการจดัการกองทนุรวม 

 
10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
10.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นธนาคารที่มี
นโยบายในการพฒันาด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม ดงันี ้ 
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 10.1.1 การพัฒนาด้านสังคม 
การด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สังคม และสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ธนาคารมุ่งมั่นสร้าง  

ความเข้มแข็งให้แก่สงัคมและชุมชน โดยเฉพาะการพฒันาเยาวชนไทยให้เติบโตมาเป็นประชากรที่มีคณุภาพ ซึ่งจะเป็นก าลงั
ส าคญัในการพฒันาประเทศชาติสืบไป โดยการพฒันาศกัยภาพเยาวชน สงัคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ จะมีการร่วมมือ
กันระหว่างภาคีเครือข่ายทัง้ชุมชน , หน่วยงานราชการ, และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาให้ความเป็นอยู่และ
สภาพแวดล้อมของชมุชนในสงัคมดีขึน้ 

 10.1.2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
(ก.) การด าเนินธุรกิจที่ เป็นมิตรและค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ธนาคารยึดมั่นในการด าเนินงาน  

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนบัสนนุทางการเงินแก่ธุรกิจที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการลดการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงานของธนาคารลง รวมถึงให้ความส าคญักบัการด าเนินงานทกุขัน้ตอน เพื่อให้
มัน่ใจวา่ทกุกระบวนการของธุรกิจตัง้อยูบ่นรากฐานของการใสใ่จดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 

(ข.) การด าเนินนโยบายอนรัุกษ์และลดการใช้ทรัพยากรและการลดของเสีย ธนาคารสง่เสริมและด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทุกขัน้ตอนการด าเนินงาน ทัง้ในเร่ืองการใช้ทรัพยากรน า้ 
ไฟฟ้า และการลดของเสยี 

 
10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั ได้ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ต้านการทจุริต ซึง่ด าเนินการโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ
แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อผลกัดนัให้เกิดการต่อต้านการทจุริตในวงกว้าง และได้รับประกาศนียบตัรรับรองฐานะการ
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต ในปี 2556 

บริษัทก าหนดเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ ห้ามรับ หรือให้สนิบนและสิง่จงูใจไว้ในจรรยาบรรณของพนกังาน 
ซึง่กรรมการและพนกังานจะต้องยดึถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด นอกจากนี ้ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัินโยบายการ
ป้องกนัการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึง่ครอบคลมุเร่ืองสนิบนและสิง่จงูใจ ของขวญัและผลประโยชน์ การบริจาคเพือ่
การกศุลและการให้เงินสนบัสนนุกิจกรรมและการมีสว่นร่วมทางการเมือง 

 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
11.1 ความเห็นของหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

(1) ความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในฯ  
 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของการบริหารจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน

โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โดยการซกัถามและสอบทานเอกสารหลกัฐานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว สรุปได้ว่าจาก
การประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุ ระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 
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(2) ข้อบกพร่องเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน 
จากการสุ่มตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  

ช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 ถึงไตรมาส 1 ปี 2560 หน่วยงานตรวจสอบภายในไม่พบว่ามีข้อบกพร่องเก่ียวกับระบบการควบคมุ
ภายในท่ีมีนยัส าคญัใดๆ 

 
11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555  
ครัง้ที่ 7/2555 ได้แต่งตัง้ น.ส.จุไรพร สุขวรรณวิทย์ เป็นผู้ รับผิดชอบสูงสุดของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการ
ปฏิบตัิงานและตรวจสอบภายในของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากบัดแูลการประกอบธุรกิจของ
บริษัท เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการก ากบัดแูลและตรวจสอบภายในในธุรกิจจดัการลงทนุ มาเป็นระยะ
เกือบ 20 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว  
ได้อยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตัิ แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ รับผิดชอบสงูสดุของหนว่ยงานท่ีท าหน้าที่ในการก ากบัดแูล
การปฏิบตัิงานดงักลา่วข้างต้น จะต้องผา่นการอนมุตัิหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

 
12. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
12.1 รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท าธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ส าหรับงวดตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

- ไมม่ีการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที่บริษัทจดัการ

โดยตรงหรือที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่  http: / /www.kasikornasset.com ห รือที่ เว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต.  
ที ่http://www.sec.or.th 
 
12.2 นโยบายการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและมาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ในการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม  และมีหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้เป็น
ธุรกรรมที่ใช้ราคาที่เป็นธรรม เป็นธุรกรรมที่บคุคลที่มีสว่นได้เสียกบัการท าธุรกรรมไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจเข้าท าธุรกรรม
และการคิดคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเข้าท าธุรกรรมจากกองทนุรวมอยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม บริษัทจดัการจะจดั
ให้มีการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  ในกรณี 

(ก) การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งมีมลูค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ต้องปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือสญัญา
ที่มีกบัภาครัฐ ซึง่ได้ระบไุว้เป็นการเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจดัการกองทนุรวม 

(ข) การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่มี
มลูคา่ของสญัญาไมน้่อยกวา่ที่ก าหนดไว้ใน (ก) 
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(ค) การตกลง ยินยอม หรือใช้สทิธิออกเสยีง เพื่อให้บริษัทท่ีกองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท าธุรกรรมตาม (ก) หรือ (ข) กบั
บคุคลที่เก่ียวข้อง 

 
12.3 แนวโน้มการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (“อมตะ บี.กริม”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 98 และ ร้อยละ 100 ใน บี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 ตามล าดบั และเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 29.97 ของกองทนุรวม อยู่ระหว่างการพิจารณาการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
แห่งใหม่ ในบริเวณพืน้ที่ข้างเคียงของโรงไฟฟ้าบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ซึ่งอาจต้องด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ 
บางส่วนบนพืน้ที่ของโรงไฟฟ้าบี.กริม 1 และบี.กริม 2  โดยตามสญัญาโอนผลประโยชน์และสญัญาตกลงกระท าการ หาก 
อมตะ บี.กริมจะด าเนินตามแผนข้างต้น จะต้องด าเนินการยื่นขอค ายินยอมจากกองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน จึง
สามารถด าเนินการได้     
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

 

15. ความเห็นของผู้ดูแลประโยชน์เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาหน่ึงปีที่ผ่านมา 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2561ถึงวันที่31ธันวาคม2561

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 6,120.10 0.13 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 979.22 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 857.45 0.02 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) 342.40 0.01 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 756.16 0.02 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ 
 (Market Valuation Fee) 520.11 0.01 
ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ 
 (SET Annual Listing Fee) 566.94 0.01 
ค่าบริการงานทะเบียนหน่วยลงทุน 
 (Registrar service Expense) 445.52 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 174.66 0.00  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 10,762.56 0.23

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2561ถึงวันที่31ธันวาคม2561

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ 
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 12,719.74 0.26 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2,035.16 0.04 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 1,700.91 0.04 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) 684.80 0.01 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 1,500.00 0.03 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ 
 (Market Valuation Fee) 1,052.17 0.02 
ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ 
 (SET Annual Listing Fee) 1,182.74 0.02 
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล 
 (Dividend Payment Expense) 243.07 0.01 
ค่าบริการงานทะเบียนหน่วยลงทุน 
 (Registrar service Expense) 897.55 0.02 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 200.97 0.00  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 22,217.11 0.45

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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รายละเอียดแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ประเภท มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 4,175,215,000.00 93.88 4,930,644,000.00 91.73 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 85,256,407.00 1.92 90,504,641.65 1.68 

ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

207,777,076.00 4.67 369,828,314.40 6.88 

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 557,699.00 0.01 615,798.41 0.01 

รวมทรัพย์สิน 4,468,806,182.00 100.47 5,391,592,754.46 100.30

หนี้สิน (21,289,711.00) (0.47) (16,228,224.00) (0.30) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,447,516,471.00 100.00 5,375,364,530.46 100.00
 
สรุปมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
มูลค่าทรัพย์สิน 4,468,806,182.00 บาท 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,447,516,471.00 บาท 
จำนวนหน่วย 600,000,000.0000 หน่วย 
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 7.4125 บาท 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม(PTR):N/A
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ดี หากกองทุนรวมไม่มีการ  

 ลงทุนเพิ่มเติม สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ  
 ไฟฟ้าที่กองทุนลงทุนในครั้งแรกจะสิ้นสุดในวันที่ 27 กันยายน   
 พ.ศ. 2565 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 19 กันยายน 2556 
มูลค่าโครงการ 3,656.28 ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561) 
จำนวนหน่วยลงทุน 600 ล้านหน่วย 
รอบระยะเวลาบัญช ี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป ี
 
วัตถุประสงค์โครงการ
 เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในประเทศ  
และ/หรือ ต่างประเทศซึ่งกองทุนรวมจะนำเงินที่ ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุนเป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่ง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะในวงกว้างของประเทศไทยโดยกองทุนรวมจะเข้าทำสัญญาเพื่อให้
ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้กองทุนรวมจะจัดหาผลประโยชน์จาก  
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ  
หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใด  
ที่เกี่ยวข้องกำหนด 
 
นโยบายการลงทุน
 ในการลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะทำการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้ากับ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร จังหวัดชลบุรี โดยระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจะเริ่ม
ตั้งแต่วันที่กองทุนรวมชำระราคาซื้อให้แก่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
• สำหรับ บี.กริม 1 วันสิ้นสุดระยะเวลาการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าหมาย

ถึงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 
• สำหรับ บี.กริม 2 วันสิ้นสุดระยะเวลาการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าหมาย

ถึงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565  
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 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกัน
คำนวณตามสูตรดังต่อไปนี้ ให้แก่กองทุนรวม โดยคิดจากผลประกอบการราย 6 เดือน ในรอบ
มกราคมถึงมิถุนายน และรอบกรกฎาคมถึงธันวาคมโดยโอนภายในเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคม
ของแต่ละปี 
 ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า = กระแสเงินสดรับที่ ได้จากรายได้ของ  
โรงไฟฟ้า - กระแสเงินสดที่จ่ายสำหรับรายจ่ายของโรงไฟฟ้า + การเปลี่ยนแปลงรายการตั้งสำรอง 
+ เงินสดคงเหลือต้นงวด – เงินสดคงเหลือขั้นต่ำ 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
1. โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง 
2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 

(2) การคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว บริษัทจัดการจะคำนวณโดยหักกำไรสุทธิของกองทุน
รวมด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
(ก) กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทาง
ที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม 

(ข) เงินสำรองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ของกองทุนรวมตามแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการของกองทุนรวมและ
หนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(ค) เงินสำรองที่กันไว้เพื่อการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุนรวมตาม
นโยบายการกู้ยืมเงินที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
หนังสือชี้ชวนหรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

  ในกรณีที่กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายที่ทยอยตัดจ่ายหรือผล
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะหักรายการตาม (ข) 
และ (ค) จากกำไรสุทธิของกองทุนรวมได้ตามมูลค่าของรายการดังกล่าวเฉพาะส่วนที่เกิน
กว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดเท่านั้น 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผล 
3. บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับตั้งแต่

วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้นหรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่าย
เงินปันผลนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่ กรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะ
เวลาดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
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4. เงื่อนไขเพิ่มเติม : 
(1) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี  

มีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้ง
นั้น และให้สะสมเงินปันผลดังกล่าวเพื่อนำไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายใน
งวดถัดไป 

(2) สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุ
ไว้ เว้นแต่ กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วย
งานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฏหมาย ได้มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด 
สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไป
ตามนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วทุกประการ 
และไม่ถือเป็นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการการจ่ายเงินปันผล 

 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบั
กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟา้อมตะบ.ีกรมิเพาเวอร์

สำหรบัระยะเวลาตัง้แต่1มกราคม2561ถงึวนัที่31ธนัวาคม2561
 
 ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ
บี.กริมเพาเวอร์
 สุนิดา มีชูกุล 

ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
ทรงพร สืบสายไทย 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น(SoftCommission)
 
 ไม่มี 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ  
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี
ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน   135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น   27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว   135,771,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
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