สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
การจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
1. การจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญที่เกิดขึน้ ในปี 2563
กองทุนรวมลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ าของ KPP ประกอบด้ วย (ก) รายได้ เฉพาะส่วนตามสัญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. ปริมาณพลังไฟฟ้ าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์ และ (ข) รายได้ ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับ KBS ปริมาณพลังไฟฟ้ า 3.5 เม
กะวัตต์ โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประกอบกิ จกำรไฟฟ้ ำขัน้ ต่ำ ซึง่ หากโรงไฟฟ้ าไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ KPP มีหน้ าที่จะต้ องชาระเงิน
ให้ แก่กองทุนรวมเท่ากับส่วนต่างตามวิธีการคานวณที่ระบุไว้ ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ
ในรอบปี บัญ ชี 2563 กองทุน รวมฯ มี เ งิ น รั บ ตามสัญ ญาโอนผลประโยชน์ ฯ ประมาณ 200.05 ลบ. ซึ่ง มาจากการที่ KPP สามารถ
ดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าได้ ตามเงื่อนไขของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และข้ อกาหนดเกี่ยวกับผลประกอบกิจการไฟฟ้ าขันต
้ ่า
เงินรั บตำมสัญญำโอนผลประโยชน์ ฯ

รอบปี บัญชี

(ล้ ำนบำท)

2563

สัญญำ 22 เมกะวัตต์

ผลประกอบกิจการไฟฟ้าจริ ง

163.30

ผลประกอบกิจการไฟฟ้าขั ้นต่า

151.10

ส่ วนต่ ำง

2562 จำนวนเงิน

%

12.20

สัญญำ 3.5 เมกะวัตต์ ผลประกอบกิจการไฟฟ้าจริ ง
ผลประกอบกิจการไฟฟ้าขั ้นต่า
ส่ วนต่ ำง
รวม 2 สัญญำ

เพิ่ม (ลด)

36.75
36.17
0.58

ผลประกอบกิจการไฟฟ้าจริ ง

200.05

ผลประกอบกิจการไฟฟ้าขั ้นต่า

187.27

ส่ วนต่ ำง

12.78

ทังนี
้ ้ เงินรับตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ดังกล่าว จะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ตามการรับรู้รายได้ ได้ แก่

รอบปี บัญชี

2563
2562

เงินรับตำมสัญญำโอนผลประโยชน์ ฯ (ล้ ำนบำท)
รับรู้เป็ นการ
ตัดจาหน่ายเงินลงทุน
105.04

รับรู้เป็ น
รายได้ ดอกเบี ้ยรับ
95.01

รวม
200.05

1

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
2. แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
โรงไฟฟ้ าของ KPP มีการจัดการด้ านแหล่งวัตถุดิบและเชื ้อเพลิงหลักให้ เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้ าในส่วนที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน
กากอ้ อยและน ้าดิบเป็ นวัตถุดิบและเชื ้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ าของ KPP โดยกากอ้ อยผันแปรตามปริมาณผลผลิตอ้ อยและน ้าตาลใน
แต่ละปี ซึ่งขึน้ อยู่กับสภาพอากาศในช่วงการเพาะปลูกหากมีฝนตกน้ อยก็จะส่งผลให้ อ้อยที่ส่งเข้ าโรงนา้ ตาลลดลงอย่างมีนัยสาคั ญ
อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้ าของ KPP นันมี
้ แหล่งวัตถุดิบและเชื ้อเพลิงที่แน่นอนและเชื่อถือได้ เนื่องจาก KPP ได้ ทาสัญญาจัดจาหน่ายวัตถุดิบ
และเชื ้อเพลิง กับ KBS โดยมีระยะเวลาของสัญญาสอดคล้ องกับระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ซึ่งมีการกาหนดปริ มาณกาก
อ้ อยขัน้ ต่าที่ KBS จะจัดหาและจาหน่าย รวมถึงวัตถุ ดิบและเชื ้อเพลิงอื่น ๆ ที่สามารถทดแทนกากอ้ อย (วัตถุดิบและเชื ้อเพลิงชีวมวล
ประเภทอื่น เช่น ไม้ สบั และ ใบอ้ อย) ซึง่ เป็ นไปตามใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ KPP เพื่อให้ KPP มีวตั ถุดิบและเชื ้อเพลิงเพียงพอต่อการ
ผลิตไฟฟ้ าในส่วนที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน และ/หรื อ เพื่อให้ มีวัตถุดิบและเชือ้ เพลิงอื่นทดแทนกรณีปริ มาณความร้ อนของกากอ้ อยไม่
เพียงพอ
ทังนี
้ ้ ณ วันปิ ดหีบประจาฤดูกาลปี 2564 (วันที่ 13 มีนาคม 2564) KPP มีปริมาณกากอ้ อยและเชื ้อเพลิงอื่น ๆ ที่สามารถทดแทนกากอ้ อย
ประมาณ 542,600 ตัน ซึง่ เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้ าในส่วนที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนจนถึงวันเปิ ดหีบประจาฤดูกาลปี 2565
สาหรับการใช้ น ้าดิบในกระบวนการผลิตไฟฟ้ าในส่วนที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน ประมาณ 600,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี นันโรงไฟฟ้
้
าของ
KPP มีบ่อนา้ ดิบสาหรั บกักเก็บนา้ ฝนและนา้ จากเขื่อนซึ่งสามารถสารองนา้ ได้ 232,000 ลูกบาศก์ เมตร และ KPP มีสัญญาที่ได้ รับ
อนุญาตให้ สบู น ้าจากเขื่อนได้ เดือนละ 41,666 ลูกบาศก์เมตร หรื อเท่ากับปี ละ 500,000 ลูกบาศก์เมตร และเมื่อรวมกับปริมาณน ้าฝนที่
KPP สามารถกักเก็บได้ ตลอดทังปี
้ KPP จึงมีปริมาณน ้าดิบที่เพียงพอ
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