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 วนัท่ี 24 เมษายน 2563  
 
เร่ือง รายงานเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริมเพาเวอร์ (ABPIF) ประจ าปี 2563 

เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ราย งาน ป ระจ า ปี  2562 ใน รูป แบบ แผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล  (ห รือ ด าว น์ โห ลด ที่ เว็ บ ไซ ต์ 

http://www.kasikornasset.com) 

 
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)) เพื่อความปลอดภยัของผู้ ถือหน่วยลงทุนและป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส  รวมทัง้
เพื่อบรรเทาผลกระทบและความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ประกอบกบัวาระการประชุมสามญั
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2563 มีเพียงวาระเพื่อรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.
กริม เพาเวอร์ (ABPIF) (“กองทุนรวม”) เห็นสมควรรายงานเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบแทนการจัด
ประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2563 ทัง้นีเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน. 23/2563 
เร่ือง การด าเนินการเก่ียวกบัการจดัประชุมสามญัประจ าปีที่จดัขึน้ในปี พ.ศ. 2563 ของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
โควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19)) 

 
ในการนี ้บริษัทจัดการขอแจ้งเร่ืองต่าง ๆ ที่จะรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ แทนการจัดประชุม

สามญัผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ประจ าปี 2563 ดงันี ้ 
 

เร่ืองที่ 1  การจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

 บริษัทจดัการได้พิจารณาเห็นสมควรแจ้งเร่ืองดงัต่อไปนีใ้ห้ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมรับทราบโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

1.1รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวมและทรัพย์สินหลักที่กองทุนรวมลงทุนในปัจจุบัน 

ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม 

ชื่อกองทุน  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

(Amata B. Grimm Power Power Plant Infrastructure Fund) 

ชื่อย่อ ABPIF 

ประเภทกองทุน กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ประเภทไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

เงนิทุนจดทะเบียน 6,300 ล้านบาท  
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มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่เร่ิมลงทุน 10.50 บาท  

มูลค่าที่ตราไว้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 4.4297 บาท  

อายุกองทุน  ไม่ก าหนดอายุโครงการ ทัง้นี ้หากกองทุนรวมไม่มีการลงทุน

เพิ่มเติม สญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า

ที่กองทนุลงทนุในครัง้แรกจะสิน้สดุในวนัท่ี 27 กนัยายน 2565 

ชื่อบริษัทจัดการกองทุน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 

 

ทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม 

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 

สทิธ์ิในการรับผลประโยชน์ตามสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า

กบั บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั สิน้สดุ วนัที่ 16 กนัยายน 2562 และบริษัท 

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั สิน้สดุ วนัท่ี 27 กนัยายน 2565 

  

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ส าคัญ ในปี 2562 

เมื่อวนัท่ี 1 สงิหาคม 2562 ทีป่ระชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครัง้ที่  1/2562  ได้พิจารณาและมมีติ  ดงันีต้อ่ไปนี ้

1. อนมุตัิการให้ความยินยอมตามแผนการด าเนินงานของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เพื่อ

ด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัโครงการโรงไฟฟ้าใหม ่ (Replacement) และการด าเนินการตอ่อายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

(Extension) กบักฟผ. รวมถึงการด าเนินการตา่ง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการโครงการโรงไฟฟ้าใหม ่

(Replacement) ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

2. อนมุตัิการแก้ไขและให้ความยินยอมภายใต้สญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ

ไฟฟ้าระหวา่ง บี.กริม 1 บี.กริม 2 และกองทนุรวม  

3. อนมุตัิการเข้าท าสญัญาตกลงกระท าการ (ฉบบัใหม)่ ระหวา่งอมตะ บี.กริม และกองทนุรวม 

(Additional Sponsor Undertaking Agreement)  
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4. อนมุตัิการให้ความยินยอมภายใต้สญัญาจ านองและสญัญาแนบท้ายสญัญาจ านองที่ดินและ

สิง่ปลกูสร้าง (ล าดบัสอง) ระหวา่งบี.กริม 1 และกองทนุรวม 

5. อนมุตัิการให้ความยินยอมภายใต้สญัญาจ านองและสญัญาแนบท้ายสญัญาจ านองที่ดินและ

สิง่ปลกูสร้าง (ล าดบัสอง) ระหวา่งบี.กริม 2 และกองทนุรวม 

6. อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจดัการกองทนุรวม สว่นสรุปสาระส าคญัของสญัญาโอน

ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าระหวา่งบี.กริม 1 บี.กริม 2 และกองทนุรวม 

7. อนมุตัิการเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม สว่นสรุปสาระส าคญัของสญัญาตกลงกระท า

การ (ฉบบัใหม)่ ระหวา่งอมตะ บี.กริมและกองทนุรวม (Additional Sponsor Undertaking Agreement) 

 

ทัง้นีเ้มื่อวนัท่ี 16 กนัยายน 2562  สทิธ์ิในการรับผลประโยชน์ตามสญัญาโอนผลประโยชน์จากการ

ประกอบกิจการไฟฟ้าระหวา่ง บี.กริม1 และกองทนุรวม ได้สิน้สดุ ซึง่บี.กริม 1 ได้น าสง่ผลประโยชน์ให้กบักองทนุรวมเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว 

ส าหรับปี 2562 ด้วยความสามารถในการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา ท าให้โรงไฟฟ้าสามารถผลติ

พลงังานไฟฟ้าทีม่ีเสถียรภาพและความมัน่คง ตลอดจนสามารถให้บริการท่ีมคีณุภาพ ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัส าหรับลกูค้า

อตุสาหกรรม ดงันัน้ ทีมวิศวกรของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั (“บี.กริม 1”) และ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

2 จ ากดั (“บี.กริม 2”) พร้อมให้บริการตลอด 24 (ยี่สบิสี)่ ชัว่โมงทกุวนั เพื่อตอบสนองตอ่ทกุประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการ

บ ารุงรักษา ซึง่การบ ารุงรักษาที่เหมาะสมชว่ยให้โรงไฟฟ้าท างานอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ กลา่วคือสามารถผลติไฟฟ้า

และไอน า้โดยใช้เชือ้เพลงิน้อยลง รวมถึงเป็นการป้องกนัโรงไฟฟ้าจากความเสีย่งจากการช ารุดเสยีหายของเคร่ืองจกัร 

นอกจากนี ้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะวางแผนการบริหารจดัการการจา่ยไฟภายในกลุม่โรงไฟฟ้า เพื่อให้ได้ประสทิธิสงูสดุ

ทัง้ด้านของก าลงัการผลติ และวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติ 

นอกจากนีใ้นปี 2562  บี.กริม 2 ได้ด าเนินการซอ่มบ ารุงเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพของโรงไฟฟ้า โดยการ

บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรส าหรับหนว่ยผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ เพื่อคงไว้ซึง่ประสทิธิภาพการท างานของเคร่ืองจกัร และยดือายุ

การใช้งานตอ่ไปอีกเป็นเวลา 3 ปีที่ผา่นมา  

 

1.3 แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

  การบริหารจดัการการจ่ายไฟภายในกลุม่โรงไฟฟ้า เพื่อให้ได้ประสทิธิสงูสดุทัง้ด้านของก าลงัการผลติ 

และวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติ คงไว้ซึง่การเดินเคร่ืองให้ได้ตามแผนการผลติและจ าหนา่ย

 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

เห็นควรรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรับทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการกองทนุรวมในเร่ืองที่ส าคญั

ในปี 2562 และแนวทางในการจดัการกองทุนรวมในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ 
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ทน. 38/2562 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 

ซึง่ก าหนดให้ต้องรายงานเร่ืองการจดัการกองทนุรวมดงักลา่วตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้รับทราบ 

 

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

รายละเอียดเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวม และแนวทางในการจัดการกองทุนรวมในอนาคตของ

กองทุนรวมดังที่บริษัทจัดการได้น าเสนอข้างต้น มีความถูกต้อง เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติ 

ตลอดจนข้อผกูพนัที่บริษัทจัดการได้ท าไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ

ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งก าหนดให้ต้องรายงานเร่ืองการจดัการกองทุนรวมดงักล่าวต่อที่ประชุมสามญั

ประจ าปีผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้รับทราบ  

 

เร่ืองที่ 2 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 

1 มกราคม 2562 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2562   

 

บริษัทจดัการได้จดัท าสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมประจ าปี 2562 ส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2561 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุ

รวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ฐาน (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงงบแสดงฐานะทาง

การเงินและและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของกองทนุรวม (สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ของทกุปี) ตาม

มาตรฐานหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปและผ่านการตรวจสอบจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดัแล้ว 

รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (เอกสารแนบ 1 หน้า 6) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมพร้อมรายงานฉบบันีแ้ล้ว 

ผลการด าเนินงาน (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายได้จากการลงทนุ 199,442,910 

คา่ใช้จา่ย 23,682,696 

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 175,760,214 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการลงทนุ (384,869,000) 

การเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน (209,108,786) 

รายการ  (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รวมสนิทรัพย์ 2,975,376,949 

รวมหนีส้นิ 26,189,264 
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ส าหรับแนวทางการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ

กองทนุ กสกิรไทย จ ากดั ในฐานะ บริษัทจดัการ ได้ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทจุริต ซึ่งด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ

แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง  นอกจากนี  ้บริษัทจัดการได้รับ

ประกาศนียบตัรรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) ตัง้แตว่นัที่ 

4 ตลุาคม 2556 และบริษัทจดัการได้ก าหนดเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ การห้ามรับหรือให้สนิบนและสิง่จูงใจไว้

ในจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งกรรมการและพนักงานจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้ในปี 2556 

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจดัการได้อนมุตัินโยบายการป้องกนัการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งครอบคลมุ

เร่ืองสนิบนและสิง่จงูใจ ของขวญัและผลประโยชน์ การบริจาคเพื่อการกศุลและการให้เงินสนบัสนนุกิจกรรมและการมีสว่น

ร่วมทางการเมือง 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

เห็นควรรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี ทน. 38/2562 ซึ่งก าหนดให้ต้องรายงานฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหน่วยลงทุนให้

รับทราบ  

 

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

รายละเอียดเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมดงัที่บริษัทจดัการได้น าเสนอ

ข้างต้น ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมโดยถกูต้องตามที่ควรเป็นตามหลกัการบญัชีที่รับรอง

ทัว่ไป และเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมตัิ ตลอดจนข้อผูกพนัที่บริษัทจดัการได้ท าไว้กับผู้ ถือหน่วย

ลงทุน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งก าหนดให้ต้อง

รายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีที่ผา่นมาตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุให้รับทราบ  

 

สนิทรัพย์สทุธิ 2,949,187,685 

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 4.9153 

จ านวนหนว่ยลงทนุคงค้าง (หนว่ย) 600,000,000 
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เร่ืองที่ 3      การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

 

บริษัทจัดการได้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวมและก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับ  

งบการเงินประจ าปี 2563 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

3.1 การแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ี

 บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับ

ความเห็นชอบ มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช.  39/2553 โดย

บริษัทจดัการได้พิจารณาคณุสมบตัิ และความสามารถของผู้สอบบญัชี จากหลกัเกณฑ์คณุวฒุิ คณุภาพของผู้สอบบญัชี 

ประสทิธิภาพในการท างาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีที่ไมม่ีสว่นได้สว่นเสยี หรือมีผลประโยชน์ขดักนัในการท าหน้าที่

สอบบญัชีของกองทนุรวม โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีดงันี ้

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 3445 ซึง่เป็นผู้ลงลายมือช่ือ 

ในงบการเงินของกองทนุรวมในรอบปีบญัชี 2561, 2562 

และ/หรือ 

2. นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 4298 และ/หรือ 

3. นายบญุเรือง เลศิวเิศษวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 6552 

 

โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ  

งบการเงินของกองทุนรวมได้ และในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท  

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตบคุคลอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  

เอบีเอเอส จ ากดั ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทนุรวมแทน 

 

3.2 ก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

 บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมรับทราบการก าหนด

คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

รอบระยะเวลาบญัชี ปี 2562 ปี 2563 % การเปลีย่นแปลง 

คา่ตรวจสอบบญัชี (บาท) 1,550,000.00 1,200,000.00 -22.58% 
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ความเห็นของบริษัทจัดการ 

 เห็นควรรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายใน

การสอบบัญชีตามที่บริษัทจัดการได้เสนอข้างต้น เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทน. 38/2562 ซึ่ง

ก าหนดให้ต้องรายงานการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม และคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้

ถือหน่วยลงทุนให้รับทราบ โดยผู้ สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้ สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 39/2553 และค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามอตัราตลาดที่ผู้สอบบัญชีใช้ใน

การด าเนินการสอบบญัชีให้กบับคุคลทัว่ไปรายอื่นๆ  

 

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 เป็นไปตาม

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติ และข้อผูกพันที่บริษัทจัดการได้ท าไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งก าหนดให้ต้องรายงานการแตง่ตัง้ผู้สอบ

บญัชีของกองทนุรวม และคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้รับทราบ  

 

เร่ืองที่ 4         การจ่ายเงนิปันผลและการลดเงินทุนจดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 (1) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว 

(2) การค านวณก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว บริษัทจัดการจะค านวณโดยหักก าไรสุทธิของกองทุนรวมด้วย

รายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของ

กองทนุรวมรวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านกังานก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกบั

สถานะเงินสดของกองทนุรวม 

ข. เงินส ารองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนรวม

ตามแผนท่ีก าหนดไว้อยา่งชดัเจนในโครงการของกองทนุรวมและหนงัสอืชีช้วน หรือที่บริษัทจดัการได้

แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

ค. เงินส ารองที่กนัไว้เพื่อการจา่ยช าระหนีเ้งินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทนุรวมตามนโยบายการกู้ยืม

เงินที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจดัการกองทนุรวมและหนงัสือชีช้วนหรือที่บริษัทจดัการได้

แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 
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ในกรณีที่กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายที่ทยอยตดัจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยงัไม่

เกิดขึน้ (unrealized loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะหักรายการตาม (ข) และ (ค) จากก าไรสุทธิของกองทุนรวมได้ตาม

มลูคา่ของรายการดงักลา่วเฉพาะสว่นท่ีเกินกวา่คา่ใช้จ่ายที่ไมใ่ช่เงินสดเทา่นัน้ 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะ

ด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 90 วนั นบัตัง้แต่วนัสิน้รอบระยะเวลา

บญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้หรือวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจา่ยเงินปันผลนัน้ แล้วแตก่รณี เว้น

แต่ กรณีที่มีเหตุจ าเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ก. ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทนุระหว่างปี มีมลูค่าต ่า

กว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้ และให้สะสมเงิน

ปันผลดงักลา่วเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

ข. ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ เว้นแต ่

กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจ

ตามกฏหมาย ได้มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อน

ผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ

ด าเนินการดงักลา่วได้โดยไม่ต้องได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้

ถือหนว่ยลงทนุแล้วทกุประการ และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการการจ่ายเงินปันผล 

 

4.2 หลกัเกณฑ์การลดเงนิทุน 

(1)        บริษัทจดัการจะลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดงัตอ่ไปนี ้

ก. กองทุนรวมมีสภาพคลอ่งสว่นเกินจากการได้รับโอนผลประโยชน์ตามสญัญาโอนผลประโยชน์จาก

การประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ส าหรับผลการด าเนินงานในงวดการ

ด าเนินงานตัง้แต่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน และผลการด าเนินงานในงวดการด าเนินงานตัง้แต ่ 

1 กรกฎาคม ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการลดเงินทุนจดทะเบียน

ของกองทนุรวมโดยอ้างอิงจากประมาณการผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยวิธีคิด

ลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งประมาณการการลดทุนเงินจดทะเบียนโดยเหตุ

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

เงินลดทนุจดทะเบียน 

(หนว่ย:ล้านบาท) 

391 413 487 438 616 1150 648 695 757 

หมายเหตุ:  ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าค านวณจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากรายได้ของโรงไฟฟ้า และ

กระแสเงินสดจ่ายส าหรับรายจ่ายของโรงไฟฟ้า รายละเอียดดงันี ้

ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า = กระแสเงินสดรับที่ได้จากรายได้ของโรงไฟฟ้า - กระแสเงินสดจ่ายส าหรับ

รายจ่ายของโรงไฟฟ้า + การเปลีย่นแปลงรายการตัง้ส ารอง + เงินสดคงเหลอืต้นงวด - เงินสดคงเหลอืขัน้ต ่า 

 

                           โดยคิดจากผลประกอบการราย 6 เดือน ในรอบเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน และรอบเดือน

กรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม ของทกุปี โดยช าระภายในวนัที่ 31 ของเดือนมีนาคม และภายในวนัท่ี 30 ของเดือนกนัยายน

ของแตล่ะปี ตลอดระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

ในกรณีที่ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ได้โอนให้แก่กองทนุรวม

ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง มีจ านวนมากกว่าประมาณการผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าส าหรับช่วง

ระยะเวลานัน้ ให้ถือวา่กองทนุรวมได้รับผลประโยชน์ที่เป็นสว่นเกินดงักลา่วด้วย 

ในกรณีที่ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ได้โอนให้แก่กองทนุรวม

ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง มีจ านวนน้อยกวา่ประมาณการผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าส าหรับช่วง

ระยะเวลานัน้ สว่นท่ีขาดดงักลา่วจะถกูยกยอดไปช าระในรอบการลดทนุถดัไปจนกวา่กองทนุรวมจะได้รับช าระ  

เมื่อครบวนัสิน้สดุสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

และบี.กริม 1 และ/หรือบี.กริม 2  ไม่มีภาระหนี ้ค่าเสียหาย หรือเงินจ านวนอื่นใดค้างช าระแก่กองทุนรวม นอกเหนือจาก

สว่นที่ขาดค้างของผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ/หรือบี.กริม 2 ตามที่กลา่วข้างต้นส าหรับ

ช่วงระยะเวลาใดก็ตาม ให้ถือวา่สทิธิและหน้าที่ของกองทนุรวม และบี.กริม1 และ/หรือบี.กริม 2 เก่ียวกบัสว่นท่ีขาดค้างอยู่

ดงักลา่วเป็นอนัสิน้สดุลง 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วัน

นบัตัง้แตว่นัสิน้รอบการด าเนินงานในแต่ละงวด โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาจ านวนเงินทนุจดทะเบียนและจ านวนเงินทนุ

จดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุที่จะลดลง เมื่อได้รับหนงัสือน าสง่ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ 

บี.กริม 2 ซึง่บริษัทจดัการจะได้รับหนงัสอืน าสง่ดงักลา่วภายใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัสิน้รอบการด าเนินงานในแตล่ะงวด ทัง้นี ้

ก่อนการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมทกุครัง้ บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถึงจ านวนเงินทนุ

จดทะเบียนของกองทนุรวมและจ านวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่จะลดลงตอ่ไป 

ข. กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ ภายหลงัจากการจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง

พืน้ฐานและการจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนรวมไม่มีก าไรสะสม

เหลอือยูแ่ล้ว  
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ค. กองทุนรวมมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องน าไปใช้ในการค านวณก าไรสทุธิที่

ปรับปรุงแล้วของกองทนุรวม       

ง. กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม   

(2)        บริษัทจัดการจะด าเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทนุรวมโดยไม่ชกัช้า ในกรณีที่กองทนุรวมมี

การเพิ่ม เงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมแล้ว แต่ปรากฏ

เหตขุดัข้องในภายหลงั อนัท าให้ไมส่ามารถได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วได้ 

(3)        การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมที่เป็นกรณีตามข้อ (ข) (ค) และ (ง) บริษัทจดัการจะขอมติของ

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(4)        การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกระท าโดยการลดมลูค่าหน่วยลงทนุ หรือ

ลดจ านวนหน่วยกองทนุ และจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วนัปิด

สมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุโดยไมห่กัเงินท่ีเฉลีย่คืนดงักลา่วจากก าไรสะสมของกองทนุรวม 

 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลและลดเงินทุนจดทะเบียนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง

พืน้ฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) ในรอบบญัชีวนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สามารถ

สรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงนิปันผล 
เงนิปันผลต่อ

หน่วย (บาท) 

เงนิทุนจดทะเบียน

ลดลงต่อหน่วย (บาท) 
รอบผลประกอบการ 

18 กนัยายน 2562 27 กนัยายน 2562 0.1562 1.1508 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2562 

16 มีนาคม 2563 27 มีนาคม 2563 0.1367 0.7657 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

เห็นควรรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุรับทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลและลดเงินทนุจด

ทะเบียนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายละเอียดเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และหลกัเกณฑ์การลดเงินทุนจดทะเบียนที่ปรากฎโครงการจัดการ

กองทนุ 

 

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

การจ่ายเงินปันผลและการลดเงินทุนจดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมที่ได้รับ

อนมุตัิ และข้อผกูพนัท่ีบริษัทจดัการได้ท าไว้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   
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  ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอเรียนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบว่า หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

ห รือ มี ข้ อ ส งสัย อื่ น ใด เ ก่ี ย วกั บ เ ร่ือ งที่ ร า ย งาน ไป ข้ า ง ต้ น  ท่ า น ส าม า รถ ส่ งค า ถ าม ม ายั ง  ที่ อ ยู่ อี เม ล์  : 

KA_Propertyinfra_agm2020@kasikornasset.com  ได้ตัง้แต่วันนี ้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทจัดการ 

จะด าเนินการเผยแพร่สรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.kasikornasset.com ภายใน 29  พฤษภาคม 2563  

  

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

        บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสกิรไทย จ ากดั  

      กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF)  

 

 

        


