ที่ บลจ.กท. PIF 0050/2565
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
เรื่ อง

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า
กลุ่มน้ าตาลครบุรี (KBSPIF) ประจาปี 2565

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ าตาลครบุรี (KBSPIF)
ตามที่บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษทั จัดการของ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ าตาลครบุรี (KBSPIF) (“กองทุนรวม”) ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผู ้
ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรู ปแบบการประชุ มผู้ถือหน่ วยลงทุนผ่ าน
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์
เกี่ยวข้องนั้น
บริ ษทั จัดการขอนาส่ งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน ประจาปี 2565 ให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนรวม
ทั้งนี้ บริ ษ ัทจัดการได้เผยแพร่ รายงานการประชุ มสามัญผู ้ถื อหุ ้ น ประจ าปี 2565 บนเว็ปไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ที่ (http://www.ktam.co.th) ภายใต้หัวข้อเอกสารเผยแพร่ ของกองทุนรวม ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็ นต้นไป
ซึ่งเอกสารดังกล่าว เป็ นเอกสารฉบับเดียวกันที่ส่งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทางไปรษณี ย ์
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางชวินดา หาญรัตนกูล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
หากท่านมีขอ้ สงสัย หรื อต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุ ณาติดต่อไปยังส่ วนงานบริ การลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2686-6100 กด 9

รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหน่ วยลงทุน
ของกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ า กลุ่มน้าตาลครบุรี (KBSPIF) ประจาปี 2565
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
ผูบ้ ริ หารจากบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
1. คุณไพรัช

มิคะเสน

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

2. คุณอนุชิต

เกษตระกูล

รองผูอ้ านวยการ

3. คุณภควัต

เมธีไตรรัตน์

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

ผูบ้ ริ หารจากกลุ่มน้ าตาลครบุรี
1. คุณอิสสระ

ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการบริ หาร

2. คุณรักกิติ

ตั้งล้ าเลิศ

ผูอ้ านวยการ การเงิน

ผูแ้ ทนจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
1. คุณพัทธนันท์ เรื องพาณิ ชย์
2. คุณอรอนงค์

นกน้อย

ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
1. คุณสุ ชาดา

ตันติโอฬาร

พาร์ทเนอร์

นายภุชงค์ ทรงทันตรั กษ์ ผูด้ าเนิ นการประชุมได้แนะนาผูบ้ ริ หารจากบริ ษทั หลักทรั พย์จดั การ
กองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ผูบ้ ริ หารจากกลุ่มน้ าตาลครบุรี ผูแ้ ทนจากธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ และบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ าตาลครบุรี (KBSPIF) (“กองทุนรวม”)
ในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ประจ าปี 2565 ครั้ งนี้ เป็ นการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาด
ของเชื้ อโควิด-19 โดยบริ ษทั จัดการได้ใช้บริ การจัดการประชุมจากบริ ษทั ควิดแลบ จากัด ซึ่ งมีระบบการจัดการ
ประชุมที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่ องมาตรฐานการรักษาความมัน่ คง

ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุ มจาก
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จัดให้มีการบันทึ กภาพและเสี ยง รวมถึ งข้อมูลจราจรอิ เล็กทรอนิ กส์ ตลอดการ
ประชุ ม โดยภาพและเสี ยง รวมถึ งข้อมูลจราจรอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่บนั ทึ กไว้ ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายงานการ
ประชุมนี้ดว้ ย
การประชุมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 7 วาระ ดังนี้
วาระที่ 1

รับทราบสรุ ปประเด็นสาคัญในลักษณะคาถามและคาตอบจากการสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูล แทนการจัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจาปี 2564

วาระที่ 2

รั บ ทราบการจัด การกองทุ น รวมในเรื่ อ งที่ ส าคัญ และแนวทางการจัด การ
กองทุนรวมในอนาคต

วาระที่ 3

รับทราบผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี 2564

วาระที่ 4

รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนสิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 5

รับทราบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564

วาระที่ 6

รั บ ทราบการแต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญ ชี แ ละก าหนดค่ า ตอบแทนของผู ้ส อบบัญชี
ประจาปี 2565

วาระที่ 7

วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ทุกวาระเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผถู ้ ือหน่วยลงทุนเข้าร่ วมประชุม
ด้วยตนเองผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ จานวน 8 ราย และโดยการมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจานวน 57 ราย รวม
จานวนทั้งสิ้ น 65 ราย นับรวมจานวนหน่ วยลงทุนได้ 101,661,103 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 36.3075 ของจานวน
หน่ วยลงทุนที่ จาหน่ า ยได้แล้วทั้งหมด จานวน 280,000,000 หน่ วย เป็ นอันครบองค์ประชุ มตามที่ กาหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ที่กาหนดให้การประชุมผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต้องมี องค์ประชุมซึ่ งประกอบด้วยผูถ้ ื อหน่ วย ไม่น้อยกว่า 25 ราย

หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจานวนหน่ วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
เริ่ มการประชุม
นายไพรัช มิคะเสน ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ื อหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมและเปิ ดการประชุม โดยประธานฯ ได้ช้ ีแจงรายละเอียดของกองทุนรวม ดังต่อไปนี้
ชื่ อกองทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ าตาลครบุรี

เจ้ าของทรั พ ย์ สิ น
กิ จ การโครงสร้ าง
พื้ น ฐานที่ ก องทุ น
ลงทุนครั้งแรก

บริ ษทั ผลิตไฟฟ้าครบุรี จากัด (หรื อ KPP) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั น้ าตา
ลครบุรี จากัด (มหาชน) (หรื อ KBS)

ผู้จัดการกองทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ท รั พ ย์ สิ น กิ จก าร
โครงสร้ างพื้นฐานที่
กองทุ น ลงทุ น ครั้ ง
แรก

สิ ทธิ ที่จะได้รับร้อยละ 62 ของรายได้จากการขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้ อขาย
ไฟฟ้าสิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2582 ซึ่งรายได้ของค่าไฟฟ้า ประกอบด้วย
1) รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
(“กฟผ.”) เฉพาะส่ วนที่ ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรี ยญสหรัฐและจากราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิ นเป็ น
ปริ มาณพลังไฟฟ้า 22 เมกะวัตต์
2) รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กบั บริ ษทั น้ าตาลครบุรี จากัด (มหาชน)
(“KBS”) เป็ นปริ มาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์

จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุม เริ่ มการพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รั บทราบสรุ ปประเด็นสาคัญในลักษณะคาถามและคาตอบจากการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือ
หน่ วยลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับรายงานข้ อมูล แทนการจัดประชุ มสามัญผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
ประจาปี 2564

ผูด้ าเนิ นการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษทั จัดการได้พิจารณารู ปแบบการจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม ประจาปี 2564 เป็ นการจัดส่ งรายงานให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนรั บทราบในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้อง แทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม ประจาปี 2564 ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับรายงานข้อมูลและเอกสาร
ประกอบ จากนั้น บริ ษทั จัดการได้รวบรวมคาถามและจัดทาสรุ ปประเด็นสาคัญในลักษณะคาถามและคาตอบที่
ได้รับมาจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของปี 2564 ที่ผา่ นมา และ
ได้มีการเผยแพร่ ให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนและนักลงทุนรับทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ (http://www.ktam.co.th) เมื่ อวันที่ 14 มิ ถุนายน 2564 และได้จัดส่ งให้ผูถ้ ื อหน่ วย
ลงทุนพิจารณาพร้อมหนังสื อเชิญประชุม เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
การลงมติ

เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2

รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่ องที่สาคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
บริ ษทั จัดการได้พิจารณาเห็นสมควรแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม

ในเรื่ องที่สาคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังต่อไปนี้
นายอนุชิต เกษตระกูล รองผูอ้ านวยการ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้
การจัดการกองทุนรวมในเรื่ องที่สาคัญที่เกิดขึน้ ในปี 2564
ในรอบปี บัญชี 2564 กองทุนรวมมีเงินรับตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ประมาณ 275.14 ล้านบาท
ซึ่งมาจากการที่ บริ ษทั ผลิตไฟฟ้าครบุรี จากัด (KPP) สามารถดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าได้ตามเงื่อนไขของ
สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประกอบกิจการไฟฟ้าขั้นต่า
แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
กากอ้อยเป็ นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของ KPP ซึ่ งผันแปรตามปริ มาณผลผลิตอ้อยและน้ าตาล
ในแต่ละปี อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้าของ KPP มีการจัดการด้านแหล่งเชื้ อเพลิงให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในส่ วนที่
กองทุนรวมเข้าลงทุน เนื่ องจาก KPP ได้ทาสัญญาจัดจาหน่ ายเชื้ อเพลิง กับ บริ ษทั น้ าตาลครบุรี จากัด (มหาชน)
(KBS) โดยมีระยะเวลาของสัญญาสอดคล้องกับระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ซึ่ งมีการกาหนดปริ มาณ
กากอ้อยขั้นต่าที่ KBS จะจัดหาและจาหน่ าย รวมถึงเชื้ อเพลิ งอื่ นๆ ที่สามารถทดแทนกากอ้อย (เชื้ อเพลิงชี วมวล
ประเภทอื่น เช่น ไม้สับ และ ใบอ้อย) ซึ่งเป็ นไปตามใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องให้แก่ KPP

การลงมติ
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วาระที่ 3

รับทราบผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี 2564
นายอนุชิต เกษตระกูล รองผูอ้ านวยการ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั จัดการได้สรุ ปผลการดาเนินงาน

ของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
ผลการดาเนินงาน (หน่ วย:บาท)
รายได้จากการลงทุน
ค่าใช้จ่าย

สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
212,289,822
15,224,558

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

197,065,264
64,037,265
261,102,529

นอกจากนี้ งบแสดงฐานะทางการเงิ นสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตจาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เรี ยบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรแถลงให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
รับทราบ ดังนี้
ผลการดาเนินงาน (หน่ วย:บาท)
รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
3,074,975,717
2,136,311
3,072,839,406

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.9744

จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

280,000,000

การลงมติ
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วาระที่ 4

รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
นายอนุ ชิต เกษตระกูล รองผูอ้ านวยการ ได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั จัดการ ได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุม

เกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนของกองทุนรวมสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ง
ได้ผ่านการตรวจสอบและ ลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตจาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด แล้ว ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มนา้ ตาลครบุรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2564

2563

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 2,631.9 ล้านบาท (2563: 2,695.0 ล้านบาท))

7, 14

2,988,870,000

2,987,870,000

7

14,986,878

49,979,170

8

20,086,376

27,950,701

9, 14

50,558,789

49,682,714

7

11

473,667

171,185

3,074,975,717

3,115,653,781

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

2,136,311

2,077,130

รวมหนี้สิน

2,136,311

2,077,130

3,072,839,406

3,113,576,651

2,800,000,000

2,800,000,000

2,800,000,000

2,800,000,000

272,839,406

313,576,651

3,072,839,406
10.9744

3,113,576,651
11.1199

280,000,000

280,000,000

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 15.0 ล้านบาท (2563: 50.0 ล้านบาท))
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ จากสัญญาโอนผลประโยชน์
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน

สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 280,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม
สินทรัพย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด (หน่วย)

10

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มนา้ ตาลครบุรี
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: บาท)

สาหรับปี
หมายเหตุ
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยรับ

12

212,289,822

95,164,217

212,289,822

95,164,217

13, 14
13, 14

9,863,897
656,242

3,694,623
246,869

13

918,232

339,361

2,083,132
1,703,055

1,357,300
264,069

15,224,558
197,065,264

5,902,222
89,261,995

(25,623)

-

64,062,888

292,912,205

64,037,265
261,102,529

292,912,205
382,174,200

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่ น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไรจากการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564

สาหรับงวดตั้งแต่วนั ที่
18 สิ งหาคม 2563
(วันจดทะเบียน
จัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563

7.2

รวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มนา้ ตาลครบุรี
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ สุทธิ

(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดตั้งแต่วนั ที่

หมายเหตุ
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงานในระหว่ างงวด
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

สาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564

18 สิ งหาคม 2563
(วันจดทะเบียน
จัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563

197,065,264
(25,623)

89,261,995
-

64,062,888
261,102,529

292,912,205
382,174,200

(301,839,774)

2,800,000,000
(68,597,549)

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์ สุทธิในระหว่ างงวด
สิ นทรัพย์สุทธิตน้ งวด

(40,737,245)
3,113,576,651

3,113,576,651
-

สินทรัพย์ สุทธิปลายงวด

3,072,839,406

3,113,576,651

รายการกาไรจากการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุน

7.2
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การลงมติ
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วาระที่ 5

รับทราบการจ่ ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564
นายภควัต เมธี ไตรรัตน์ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมโดยกาหนดให้บริ ษทั จัดการจ่ายเงินปั น
ผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุ ทธิ ที่ปรับปรุ งแล้วของรอบปี บัญชี โดยจ่ายเงินปั นผลอย่าง
น้อยปี ละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
กองทุนรวมมีกาไรสุ ทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ว จานวน 260,104,348 บาท บริ ษทั จัดการจึงประกาศจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนสาหรับปี 2564 จานวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่

ผลการดาเนินงาน

อัตราการจ่ ายเงินปันผล กาหนดจ่ ายเงินปันผลแก่
(บาท:หน่ วย)

ผู้ถือหน่ วยลงทุน

1

1 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564

0.3960

16 มิถุนายน 2564

2

1 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

0.2260

15 กันยายน 2564

3

1 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564

0.2020

17 ธันวาคม 2564

4

1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564

0.2030

21 มีนาคม 2565

รวมเงินจ่ายปันผลต่อหน่วย

1.0270

-

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุ ทธิที่ปรับปรุ งแล้ว

110.56%

-

ข้ อมูลการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนของกองทุนรวมย้ อนหลัง 5 ปี และยอดสะสม
ต่ อหน่ วย (บาท)

2560

2561

2562

2563

2564

ตั้งแต่ จัดตั้ง

เงินปันผล

-

-

-

0.4990

1.0270

1.5260

เงินลดทุน

-

-

-

0.0000

0.0000

0.0000

รวม

-

-

-

0.4990

1.0270

1.5260

การลงมติ
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วาระที่ 6

รับทราบการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
นายภควัต เมธีไตรรัตน์ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั จัดการได้พิจารณาและเสนอ

ให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของกองทุนรวม ประจาปี 2565 เพื่อทา

หน้าที่ในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม เนื่องจากมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในการสอบบัญชี มีมาตรฐานการทางานที่ดี และมีความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี
ตลอดมา โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1.

นางสาวสุ ชาดา ตันติโอฬาร

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

7138

2.

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4521

3.

นางสาวรสพร เดชอาคม

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

5659

โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งข้างต้นเป็ นผูต้ รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของ
กองทุนรวมได้ และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เพื่อทาหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการได้
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 จานวน 1,000,000 บาท ไม่รวมค่าบริ การอื่น ๆ (Out of
Pocket Expenses) ซึ่งเท่ากับจานวนค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในรอบปี บัญชีในปี ที่ผา่ นมา
การลงมติ

เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 7

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ผู ้ด าเนิ น การประชุ ม เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น แสดงความคิ ด เห็ น และซั ก ถามในเรื่ อ งต่ า ง ๆ

โดยมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมซึ่งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
คาถาม ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ได้สอบถามล่วงหน้าไว้โดยไม่ได้เข้าร่ วมประชุมว่า กองทุน รวมมีวตั ถุดิบหรื อเชื้อเพลิ ง
ในการผลิตไฟฟ้า เพียงพอสาหรับการผลิตไฟฟ้าในปี 2565 หรื อไม่
คาตอบ

นายอนุชิต เกษตระกูล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญากับ KPP โดยกาหนดให้กลุ่ม

น้ าตาลครบุรีจะต้องจัดหาเชื้อเพลิงหลัก ได้แก่ กากอ้อย สาหรับผลิตไฟฟ้าในส่ วนที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ประมาณ
600,000 ตันต่อปี โดยคานวณจากปริ มาณการใช้กากอ้อยเดื อนละ ประมาณ 50,000 ตัน จากข้อมูล ณ วันปิ ดหี บ
ประจาฤดู กาลปี 2564/2565 (31 มี นาคม 2565) KPP มี ปริ มาณกากอ้อยและเชื้ อเพลิ งอื่ นๆ ที่ สามารถทดแทนได้
ประมาณ 493,869 ตัน จนถึงวันเปิ ดหี บประจาฤดูกาลปี 2565/66 (1 ธันวาคม 2565) โดยเป็ นระยะเวลาประมาณเก้า

เดือน ซึ่ ง KPP จะต้องจัดเตรี ยมเชื้อเพลิงประมาณ 450,000 ตัน ดังนั้น ปริ มาณกากอ้อยจึงเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า
ในส่ วนที่กองทุนรวมเข้าลงทุน
สาหรับน้ าดิบ KPP มีสัญญาสู บน้ าที่เดือนละประมาณ 40,000 ลูกบาศก์เมตร และโรงไฟฟ้าต้องใช้น้ า
ในการผลิตไฟฟ้าในส่ วนที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี จึงเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า
สาหรั บเรื่ องความผันผวนของต้นทุนเชื้ อเพลิ งธรรมชาติ เนื่ องจากกองทุนรวมลงทุนในส่ วนของ
รายได้ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของต้นทุนเชื้อเพลิงหรื ออัตราแลกเปลี่ยนใด ๆ
คุณรักกิติ ตั้งล้ าเลิศ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบนั KPP มีโรงงานน้ าตาลอีกหนึ่งโรงงานที่อาเภอสี คิ้ว ดังนั้น
จึงมีกากอ้อยและชานอ้อยสาหรับโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพียงพอสาหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นคนใดมี ขอ้ คิดเห็ นหรื อซักถามเพิ่มเติ ม ประธานฯ จึ งกล่าวขอบคุณผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนที่เข้าร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 14.55 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัช มิคะเสน)
ประธานในที่ประชุม
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)

