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วนัท่ี 1 เมษายน 2564 
 

เร่ือง รายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งให้ผูถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบแทนการจัดประชุมสามญัผูถื้อหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟา้อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์(ABPIF) ประจ าปี 2564 

เรียน ทา่นผูถื้อหนว่ยลงทนุ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟา้อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์(ABPIF) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร า ย ง านป ร ะจ า ปี  2563 ใ น รู ป แบบแผ่ นบันทึ ก ข้อ มู ล  ( ห รื อ ด า วน์ โ หลดที่ เ ว็ บ ไซต์  

http://www.kasikornasset.com) 
 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน/จ. 10/2564 เรื่อง การผ่อนผนัการด าเนินการของ
กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ในปี พ.ศ.  2564 
เนื่องจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (โควิค 19) ซึ่งมีผลใชบ้ังคบัเมื่อวนัที่ 29 มกราคม  
พ.ศ. 2564 นัน้ ไดก้ าหนดมาตรการผ่อนผนัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัประชมุสามญัประจ าปีที่จดัขึน้ในปี พ.ศ. 2564 ของผูถื้อ
หนว่ยลงทนุ (“การประชุมสามัญประจ าปี”) โดยระบวุา่ หากการประชมุสามญัประจ าปีของกองทนุรวมใดเป็นการประชมุ
เพื่อรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบเทา่นัน้ โดยไม่มีการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจด าเนินการดว้ย
วิธีการอื่นแทนการจดัประชุมสามญัประจ าปีเพื่อรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ โดยบริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีช่องทาง
การสือ่สารกบัผูถื้อหนว่ยลงทนุ เพื่อใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมจากบรษัิทจดัการได ้ 

ดงันัน้ บริษัทจัดการจึงขอรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบแทนการจัด
ประชมุสามญัประจ าปี ดงันี ้
 
เร่ืองที่ 1  การจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 
 
 บรษัิทจดัการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรแจง้เรือ่งดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบโดย
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
1.1  รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวมและทรัพยส์ินหลักที่กองทุนรวมลงทุนในปัจจุบัน 
ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม 
ชื่อกองทุน  กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟา้ อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์

(Amata B. Grimm Power Power Plant Infrastructure Fund) 

ชื่อยอ่ ABPIF 

ประเภทกองทุน กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน ประเภทไมร่บัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

เงนิทุนจดทะเบียน 6,300 ลา้นบาท  

มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วยลงทุน ณ วันที่เร่ิมลงทุน 10.50 บาท  

มูลค่าทีต่ราไว้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 3.1240 บาท  
อายุกองทุน  ไม่ก าหนดอายุโครงการ ทัง้นี ้หากกองทุนรวมไม่มีการลงทุน

เพิ่มเติม สญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ที่กองทนุลงทนุในครัง้แรกจะสิน้สดุในวนัท่ี 27 กนัยายน 2565 
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ชื่อบริษัทจัดการกองทุน บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 
 
ทรัพยส์ินหลักของกองทุนรวม 
รายละเอียดทรัพยส์นิ ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์2 ที่มา

จากการด าเนินงานผลติไฟฟา้และขายใหก้บัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย และผูใ้ช้
ไฟฟา้ในนิคมอตุสาหกรรม 

ผู้ด าเนินการ 
บรษัิท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

ประเภทของทรัพยส์นิ 

สทิธ์ิในการรบัผลประโยชนต์ามสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้ากบั 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์2 จ ากดั สิน้สดุ วนัที่ 27 กนัยายน 2565 ทัง้นี ้สญัญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้ากับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด 
สิน้สดุแลว้ เมื่อวนัท่ี 16 กนัยายน 2562 

 
1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ส าคัญ ในปี 2563 

ดว้ยความสามารถในการด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา ท าใหโ้รงไฟฟ้าสามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าที่มี
เสถียรภาพและความมั่นคง ตลอดจนสามารถใหบ้ริการที่มีคณุภาพ ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัส าหรบัลกูคา้อตุสาหกรรม โดย
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั (“บี.กริม 1”) และ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์2 จ ากดั (“บี.กริม 2”) ไดม้ีทีม
วิศวกรส าหรบัการใหบ้รกิารตลอด 24 (ยี่สบิสี)่ ชั่วโมงทกุวนั เพื่อตอบสนองตอ่ทกุประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบ ารุงรกัษา ซึง่
การบ ารุงรกัษาที่เหมาะสมจะช่วยใหโ้รงไฟฟ้าท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ กลา่วคือสามารถผลิตไฟฟ้าและไอน า้
โดยใชเ้ชือ้เพลิงนอ้ยลง รวมถึงเป็นการปอ้งกนัโรงไฟฟา้จากความเสีย่งจากการช ารุดเสยีหายของเครื่องจกัร  นอกจากนี ้บี.
กริม 2 ไดว้างแผนการบริหารจดัการการจ่ายไฟภายในกลุ่มโรงไฟฟ้า เพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิสงูสดุทัง้ดา้นของก าลงัการผลิต 
และวตัถดุิบที่ใชใ้นการผลติ 

เนื่องดว้ยสถานการณ ์Covid-19 ประกอบกบัภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจ สง่ผลใหใ้นปี 2563 มีการลดการใช้
ไฟฟ้าในภาคลกูคา้อุตสาหกรรม แต่รายไดร้วมของโรงไฟฟ้านัน้ ไม่ไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจมาก
นกั  เนื่องจากมีรายไดส้ว่นเพิ่มจากการจ าหนา่ยไฟฟา้ใหก้บัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

ส าหรับปี  2563 ที่ผ่านมา บี.กริม 2 ได้ด  าเนินการบ ารุงรักษาชุดเฟืองของอุปกรณ์ระบายความรอ้น 
(Cooling Gear Box) ส าหรบัหน่วยผลิตกงัหนัไอน า้ ในเดือนมิถนุายน และเดือนพฤศจิกายน โดยการเปลี่ยนอปุกรณแ์ละ
ซอ่มแซมชิน้สว่นท่ีเก่ียวขอ้งหลงัตรวจพบความเสยีหายจากอายกุารใชง้านซึง่อาจสง่ผลตอ่การสง่จ าหนา่ยไฟฟา้และไอน า้ 
และบ ารุงรกัษาอุปกรณป์รบัเปลี่ยนระดบัแรงดนั (On Load Tap Changer) ของหมอ้แปลงไฟฟ้าในเดือนสิงหาคมเพื่อ
คงไวซ้ึง่เสถียรภาพในการสง่จ าหนา่ยไฟฟา้ 
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1.3 แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 
ภายใตส้ถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) สง่ผลใหร้ายไดจ้ากผูใ้ชไ้ฟฟ้าในภาคอตุสาหกรรม

ลดลง แต่ไม่ไดส้ง่ผลกระทบมากนกั เนื่องจากพลงังานไฟฟ้าถือเป็นสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน ประกอบกบั บี.กริม 2 ไดม้ี
การท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบักฟผ. โดย กฟผ.จะรบัซือ้พลงังานไฟฟา้ในปรมิาณถึง 90 เมกะวตัต ์ 

อยา่งไรก็ดี เพื่อเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติและใหบ้รกิารพลงังานไฟฟา้ ในปี 2564 นี ้บี.กรมิ 2 วางแผน
ที่จะด าเนินการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรส าหรบัหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซของ บี.กริม 2 ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อคงไวซ้ึ่ง
ประสทิธิภาพการท างานของเครือ่งจกัรและยืดอายกุารใชง้านตอ่ไปอีกเป็นเวลา 2 ปี รวมทัง้ วางแผนท่ีจะด าเนินการบรหิาร
จดัการการจ่ายไฟภายในกลุม่โรงไฟฟา้ เพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสงูสดุ และเป็นไปตามแผนการผลติและจ าหนา่ย 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 
เห็นควรรายงานใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการกองทนุรวมในเรือ่งที่ส  าคญั

ในปี 2563 และแนวทางในการจัดการกองทุนรวมในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ  
ตลาดทนุที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมโครงสรา้งพื ้นฐาน (และที่ได้
แกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดใหต้อ้งรายงานเรื่องการจดัการกองทนุรวมดงักลา่วต่อที่ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุ
ใหร้บัทราบ 
 
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน ์

รายละเอียดเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวม และแนวทางในการจัดการกองทุนรวมในอนาคตของ
กองทุนรวมดงัที่บริษัทจัดการไดน้ าเสนอขา้งตน้ มีความถูกตอ้ง เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดร้บัอนุมตัิ 
ตลอดจนขอ้ผูกพนัที่บริษัทจัดการไดท้ าไวก้ับผูถื้อหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งก าหนดใหต้อ้งรายงานเรื่องการจดัการกองทนุรวมดงักล่าวต่อที่ประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหนว่ยลงทนุใหร้บัทราบ  
 
เร่ืองที่ 2 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 

1 มกราคม 2563 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2563   
 

บริษัทจดัการไดจ้ดัท าสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมประจ าปี 2563 ส าหรบั
รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งขอ้มูลดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2561 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุ
รวมและทรสัตท์ี่มีการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยห์รือโครงสรา้งพืน้ฐาน (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงงบแสดงฐานะทาง
การเงินและและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของกองทนุรวม (สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี) ตาม
มาตรฐานหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไปและผา่นการตรวจสอบจาก บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดัแลว้ 
รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมพรอ้มรายงานฉบบันีแ้ลว้ 
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ส าหรบัแนวทางการด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกับการต่อตา้นการทจุริตคอรปัชั่น  บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทนุ กสกิรไทย จ ากดั ในฐานะ บรษัิทจดัการ ไดล้งนามในค าประกาศเจตนารมณแ์นวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทจุริต ซึ่งด าเนินการโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  หอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติ
แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย และสภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง  นอกจากนี ้ บริษัทจัดการได้รับ
ประกาศนียบตัรรบัรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC) ตัง้แตว่นัท่ี 
4 ตลุาคม 2556 และบรษัิทจดัการไดก้ าหนดเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุริตทกุรูปแบบ การหา้มรบัหรอืใหส้นิบนและสิง่จงูใจไว้
ในจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งกรรมการและพนักงานจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้ในปี 2556 
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจดัการไดอ้นมุตัินโยบายการป้องกนัการหาผลประโยชนใ์นหนา้ที่โดยมิชอบ ซึ่งครอบคลมุ
เรือ่งสนิบนและสิง่จงูใจ ของขวญัและผลประโยชน ์การบรจิาคเพื่อการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนนุกิจกรรมและการมีสว่น
รว่มทางการเมือง 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการ 

เห็นควรรายงานผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวม ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตแลว้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทน. 38/2562 ซึง่ก าหนดใหต้อ้งรายงานฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีที่ผา่นมาตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหนว่ยลงทนุใหร้บัทราบ  
 
 

ผลการด าเนินงาน (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

รายไดจ้ากการลงทนุ 106,748,212 
คา่ใชจ้า่ย 20,279,512 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 86,468,700 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการลงทนุ (34,503,000) 
การเพิ่มขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 51,965,700  

รายการ  (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
รวมสนิทรพัย ์ 2,108,483,703  
รวมหนีส้นิ 27,550,318  
สนิทรพัยส์ทุธิ 2,080,933,385 
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิตอ่หนว่ย 3.4682 
จ านวนหนว่ยลงทนุคงคา้ง (หนว่ย) 600,000,000 
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ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน ์
รายละเอียดเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมดงัที่บริษัทจดัการไดน้ าเสนอ

ขา้งตน้ ไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมโดยถกูตอ้งตามที่ควรเป็นตามหลกัการบญัชีที่รบัรอง
ทั่วไป และเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมที่ไดร้บัอนุมตัิ ตลอดจนขอ้ผกูพนัที่บริษัทจดัการไดท้ าไวก้ับผูถื้อหน่วย
ลงทุน และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยซ์ึ่งก าหนดใหต้อ้ง
รายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหนว่ย
ลงทนุใหร้บัทราบ  

 
เร่ืองที่ 3  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

บริษัทจัดการไดแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของกองทุนรวมและก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรบั  
งบการเงินประจ าปี 2564 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1 การแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี
 บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บั
ความเห็นชอบ มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สช.  39/2553 โดย
บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ และความสามารถของผูส้อบบญัชี จากหลกัเกณฑค์ณุวฒุิ คณุภาพของผูส้อบบญัชี 
ประสิทธิภาพในการท างาน และไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบักองทนุรวม มีความเป็นอิสระต่อการท าหนา้ที่สอบ
บญัชีกองทนุรวม โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีดงันี ้

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

1. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5339 และ/หรอื 

2. นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 4298 และ/หรอื 

3. นายบญุเรอืง เลศิวเิศษวิทย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 6552 

ซึ่งรายช่ือผูส้อบบญัชีขา้งตน้มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2563  เนื่องจากนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 3445  ซึ่งเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของกองทนุรวมในรอบปีบญัชี 2561, 2562 และ 2563 
เกษียณอายกุารท างาน จึงเสนอช่ือนายบญุเลิศ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5339 มาท าหนา้ที่ผูส้อบบญัชี
กองทนุรวมประจ าปี 2564 แทน  

โดยจะก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือข้างต้นเป็นผู้ท  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมได ้และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้ห้
บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตบคุคลอื่นของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู
เปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ท าหนา้ที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทนุรวมแทน 
 
3.2 ก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 
 บริษัทจัดการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมรบัทราบการก าหนด
คา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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รอบระยะเวลาบญัชี ปี 2563 ปี 2564 % การเปลีย่นแปลง 

คา่ตรวจสอบบญัชี (บาท) 1,200,000.00 1,200,000.00 0% 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการ 
 เห็นควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทุนรวมและค่าใชจ้่ายใน
การสอบบัญชีตามที่บริษัทจัดการไดเ้สนอขา้งตน้ เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทน. 38/2562 ซึ่ง
ก าหนดใหต้อ้งรายงานการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม และคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้
ถือหน่วยลงทุนให้รับทราบ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 39/2553 และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามอตัราตลาดที่ผูส้อบบญัชีใชใ้น
การด าเนินการสอบบญัชีใหก้บับคุคลทั่วไปรายอื่น ๆ  
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน ์
 การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชี ประจ าปี 2564 เป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดร้บัอนุมัติ และขอ้ผูกพันที่บริษัทจัดการไดท้ าไวก้ับผูถื้อหน่วยลงทุน และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ก าหนดใหต้อ้งรายงานการแตง่ตัง้ผูส้อบ
บญัชีของกองทนุรวม และคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหนว่ยลงทนุใหร้บัทราบ  
 
เร่ืองที่ 4         การจ่ายเงนิปันผลและการลดเงนิทุนจดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 (1) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่า  

รอ้ยละ 90 (เกา้สบิ) ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ 
(2) การค านวณก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ บริษัทจัดการจะค านวณโดยหกัก าไรสทุธิของกองทุนรวมดว้ย

รายการดงัตอ่ไปนี ้
ก. ก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพยส์ินกิจการโครงสรา้ง

พืน้ฐานของกองทนุรวมรวมทัง้การปรบัปรุงดว้ยรายการอื่นตามแนวทางที่ส  านกังานก าหนด 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม 

ข. เงินส ารองที่กนัไวเ้พื่อซ่อมแซม บ ารุงรกัษา หรอืปรบัปรุงกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานของกองทนุ
รวมตามแผนที่ก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนในโครงการของกองทุนรวมและหนงัสือชีช้วน หรือที่
บรษัิทจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

ค. เงินส ารองที่กนัไวเ้พื่อการจ่ายช าระหนีเ้งินกูย้ืมหรือภาระผกูพนัของกองทนุรวมตามนโยบาย
การกูย้ืมเงินที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมและหนงัสือชีช้วนหรือที่
บรษัิทจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

ในกรณีที่กองทุนรวมมีค่าใชจ้่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใชจ้่ายที่ทยอยตดัจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึน้ (unrealized loss) เป็นตน้ บรษัิทจดัการจะหกัรายการตาม (ข) และ (ค) จากก าไรสทุธิของกองทนุรวมไดต้ามมลูคา่
ของรายการดงักลา่วเฉพาะสว่นท่ีเกินกวา่คา่ใชจ้่ายที่ไมใ่ช่เงินสดเทา่นัน้ 
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(3) ในกรณีที่กองทนุรวมยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่บรษัิทจดัการจะไมจ่่ายเงินปันผล  
(4) บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน 

นบัตัง้แต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้หรือวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลนัน้ แลว้แต่กรณี เวน้แต่ กรณีที่มีเหตจุ าเป็นใหไ้มส่ามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นระยะเวลา
ดงักล่าว บริษัทจัดการจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร 

เงือ่นไขเพิ่มเติม : 
ก. ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลที่จะประกาศจ่ายตอ่หนว่ยลงทนุระหวา่งปี มีมลูคา่ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 

0.10 (ศูนยจ์ุดหนึ่งศนูย)์ บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้ และใหส้ะสมเงินปันผล
ดงักลา่วเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลที่จะใหม้ีการจ่ายในงวดถดัไป 

ข. ส าหรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไว ้เวน้แต่ กรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฏหมาย ไดม้ี
การแกไ้ขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการ
จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการดงักลา่วได้โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติ
จากผูถื้อหนว่ยลงทนุ โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหนว่ยลงทนุแลว้ทกุประการ และไมถื่อเป็นการแกไ้ข
เพิ่มเติมโครงการการจ่ายเงินปันผล 

4.2 หลกัเกณฑก์ารลดเงนิทุน 
(1)        บรษัิทจดัการจะลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม เฉพาะเมื่อเขา้กรณีดงัตอ่ไปนี ้

ก. กองทนุรวมมีสภาพคลอ่งสว่นเกินจากการไดร้บัโอนผลประโยชนต์ามสญัญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ส าหรบัผลการด าเนินงานในงวด
การด าเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน และผลการด าเนินงานในงวดการ
ด าเนินงานตัง้แต ่1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี โดยบรษัิทจดัการจะด าเนินการ
ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยอา้งอิงจากประมาณการผลประโยชนจ์ากการ
ประกอบกิจการไฟฟา้ โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึง่ประมาณการ
การลดทนุเงินจดทะเบียนโดยเหตดุงักลา่วมีรายละเอียดดงันี ้

ปี 
(พ.ศ.) 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

เงินลดทนุจดทะเบียน 
(หนว่ย:ลา้นบาท) 

391 413 487 438 616 1150 648 695 757 

หมายเหตุ:  ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าค านวณจากกระแสเงินสดที่ไดร้บัจากรายไดข้องโรงไฟฟ้า และ
กระแสเงินสดจ่ายส าหรบัรายจ่ายของโรงไฟฟา้ รายละเอียดดงันี ้

ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า = กระแสเงินสดรบัที่ไดจ้ากรายไดข้องโรงไฟฟ้า - กระแสเงินสดจ่ายส าหรบั
รายจ่ายของโรงไฟฟา้ + การเปลีย่นแปลงรายการตัง้ส  ารอง + เงินสดคงเหลอืตน้งวด - เงินสดคงเหลอืขัน้ต ่า 

โดยคิดจากผลประกอบการราย 6 (หก) เดือน ในรอบเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถนุายน และรอบเดือน 
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กรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม ของทกุปี โดยช าระภายในวนัท่ี 31 ของเดือนมีนาคม และภายในวนัที่ 30 ของเดือนกนัยายน
ของแตล่ะปี ตลอดระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟา้จากบี.กรมิ 1 และ บี.กรมิ 2 
ในกรณีที่ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่บี.กรมิ 1 และ บี.กริม 2 ไดโ้อนใหแ้ก่กองทนุรวมในช่วงระยะเวลาใด
ระยะเวลาหนึง่ มีจ านวนมากกวา่ประมาณการผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าส าหรบัช่วงระยะเวลานัน้ ใหถื้อ
วา่กองทนุรวมไดร้บัผลประโยชนท์ี่เป็นสว่นเกินดงักลา่วดว้ย 

ในกรณีที่ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดโ้อนใหแ้ก่กองทนุรวม
ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง มีจ านวนนอ้ยกว่าประมาณการผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าส าหรบัช่วง
ระยะเวลานัน้ สว่นท่ีขาดดงักลา่วจะถกูยกยอดไปช าระในรอบการลดทนุถดัไปจนกวา่กองทนุรวมจะไดร้บัช าระ  

เมื่อครบวนัสิน้สดุสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
และบี.กริม 1 และ/หรือบี.กริม 2  ไม่มีภาระหนี ้ค่าเสียหาย หรือเงินจ านวนอื่นใดคา้งช าระแก่กองทนุรวม นอกเหนือจาก
สว่นที่ขาดคา้งของผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ/หรือบี.กริม 2 ตามที่กลา่วขา้งตน้ส าหรบั
ช่วงระยะเวลาใดก็ตาม ใหถื้อวา่สทิธิและหนา้ที่ของกองทนุรวม และบี.กรมิ1 และ/หรอืบี.กรมิ 2 เก่ียวกบัสว่นท่ีขาดคา้งอยู่
ดงักลา่วเป็นอนัสิน้สดุลง 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจ่ายคืนสภาพคล่องสว่นเกินดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 90 (เกา้สิบ) 
วนันบัตัง้แต่วนัสิน้รอบการด าเนินงานในแต่ละงวด โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ านวนเงินทุนจดทะเบียนและจ านวน
เงินทนุจดทะเบียนต่อหน่วยลงทนุท่ีจะลดลง เมื่อไดร้บัหนงัสือน าสง่ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟา้จากบี.กรมิ 
1 และ บี.กรมิ 2 ซึง่บรษัิทจดัการจะไดร้บัหนงัสือน าสง่ดงักลา่วภายใน 45 (สีส่บิหา้) วนันบัตัง้แตว่นัสิน้รอบการด าเนินงาน
ในแตล่ะงวด ทัง้นี ้ก่อนการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมทกุครัง้ บรษัิทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบ
ถึงจ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมและจ านวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่จะลดลงตอ่ไป 

ข. กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ ภายหลงัจากการจ าหน่ายทรพัยส์ินกิจการ
โครงสรา้งพืน้ฐานและการจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้ตอ้งปรากฏขอ้เท็จจริงดว้ยว่ากองทนุรวมไมม่ี
ก าไรสะสมเหลอือยูแ่ลว้  

ค. กองทุนรวมมีรายการค่าใชจ้่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตตุอ้งน าไปใชใ้นการค านวณก าไร
สทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของกองทนุรวม       

ง. กรณีอื่นใดที่มีมติของผูถื้อหนว่ยลงทนุใหล้ดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม   
(2) บริษัทจดัการจะด าเนินการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยไม่ชกัชา้  ในกรณีที่กองทนุรวมมี

การเพิ่ม เงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานเพิ่มเติมแลว้  แต่ปรากฏ
เหตขุดัขอ้งในภายหลงั อนัท าใหไ้มส่ามารถไดม้าซึง่ทรพัยส์นิกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่วได้ 

(3) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมที่เป็นกรณีตามขอ้ (ข) (ค) และ (ง) บรษัิทจดัการจะขอมติของ
ผูถื้อหนว่ยลงทนุ  

(4) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกระท าโดยการลดมลูค่าหน่วยลงทนุ หรือ
ลดจ านวนหน่วยกองทุน และจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วนัปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุโดยไมห่กัเงินท่ีเฉลีย่คืนดงักลา่วจากก าไรสะสมของกองทนุรวม 
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ส าหรบัการจ่ายเงินปันผลและลดเงินทุนจดทะเบียนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้ง
พืน้ฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร ์(ABPIF) ในรอบบญัชีวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถ
สรุปรายละเอียดไดด้งันี ้

วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงนิปันผล 
เงนิปันผลตอ่
หน่วย (บาท) 

เงนิทุนจดทะเบียน
ลดลงต่อหน่วย (บาท) 

รอบผลประกอบการ 

15 กนัยายน 2563 28 กนัยายน 2563 0.0913 0.5400 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2563 

17 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564 0.0526 0.5400 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2563 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการ 

เห็นควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลและลดเงินทนุจด
ทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

รายละเอียดเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และหลกัเกณฑก์ารลดเงินทุนจดทะเบียนที่ปรากฎโครงการจัดการ
กองทนุ 

 

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน ์
การจ่ายเงินปันผลและการลดเงินทุนจดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมที่ไดร้บั
อนมุตัิ และขอ้ผกูพนัท่ีบรษัิทจดัการไดท้ าไวก้บัผูถื้อหนว่ยลงทนุ   
 

ทัง้นี ้บรษัิทจดัการขอเรยีนใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบวา่ หากทา่นตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม หรอืมี
ข้ อ ส ง สั ย อื่ น ใ ด เ ก่ี ย ว กั บ เ รื่ อ ง ที่ ร า ย ง า น ไ ป ข้ า ง ต้ น  ท่ า น ส า ม า ร ถ ส่ ง ค า ถ า ม ม า ยั ง  ที่ อ ยู่ อี เ ม ล์  : 
KA_Propertyinfra_agm2021@kasikornasset.com ได้ตั้งแต่วันนี ้ ถึงวันที่  16 เมษายน  2564 โดยบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการเผยแพร่สรุปประเด็นส าคัญในลกัษณะค าถามและค าตอบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ www.kasikornasset.com ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2564  
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

        บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสกิรไทย จ ากดั  
      กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟา้อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์(ABPIF)  

  


