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เรือง

การเผยแพร่สรุปประเด็นสําคัญในลักษณะคําถามและคําตอบ จากการสอบถามข้อมูลเพิมเติมของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ที เกี ยวข้อ งกับ การรายงานข้อ มูล แทนการจัด ประชุม สามัญ ของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวม
โครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้ากลุม่ นําตาลครบุรี (KBSPIF) ประจําปี 2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิงทีส่งมาด้วย

สรุปประเด็นสําคัญในลักษณะคําถามและคําตอบ จากการสอบถามข้อมูลเพิมเติมของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ที เกี ยวข้อ งกับ การรายงานข้อ มูล แทนการจัด ประชุม สามัญ ของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวม
โครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้ากลุม่ นําตาลครบุรี (KBSPIF) ประจําปี 2564

ตามทีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท จัด การ”) ในฐานะบริษัทจัดการของ
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนําตาลครบุรี(KBSPIF)(“กองทุน รวม”) ได้จัดส่งรายงานข้อมูลและเอกสาร
ประกอบทีเกี ยวข้อง ให้ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนเพือพิจารณารับทราบแทนการจัดประชุมสามัญประจํา ปี 2564 เมือวันที 30
เมษายน 2564 ทีผ่านมา และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีเกี ยวข้องกับรายงานข้อมูลและ
เอกสารประกอบทีเกียวข้อง ได้ตงแต่
ั วนั ที 1 - 30 พฤษภาคม 2564 นัน
บริษัทจัดการ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รวบรวมคําถามและจัดทําสรุปประเด็นสําคัญในลักษณะคําถาม
และคําตอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ นอกจากนียังได้เผยแพร่คาํ ถามและคําตอบดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ (www.ktam.co.th) และของกองทุนรวม (www.kbspif.com) ตังแต่ วันที 14 มิถนุ ายน 2564 เป็ นต้นไป
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางชวินดา หาญรัตนกูล)
กรรมการผูจ้ ดั การ

หากท่านมีขอ้ สงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิมเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2686-6100 กด 9

สิงทีส่งมาด้วย
สรุ ป ประเด็น สําคัญในลัก ษณะคําถามและคําตอบ จากการสอบถามข้อ มูล เพิมเติม ของผู้ถ อื หน่วยลงทุน ทีเกียวข้อ ง
กับ การรายงานข้อ มูล แทนการจัด ประชุม สามัญของผู้ถ อื หน่วยลงทุน ของกองทุน รวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้ า
กลุ่ม นําตาลครบุร ี ประจําปี 2564
คําถามที 1 : ขอทราบหลักการ หรือแผนในการเพิมหรือลดทรัพย์สินกองทุนครับว่ามีแนวคิดอย่างไร และพิจารณาจากเหตุผล
อะไร
คําตอบ :

กองทุนรวมฯ มีนโยบายลงทุนในกิจการโครงสร้างพืนฐานประเภทไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึงประกอบด้วย
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ท่นุ ลอยนํา พลังงานนํา พลังงานลม และพลังงาน
หมุนเวียนอืน ๆ

ั ญาโอนผลประโยชน์ ทางกองทุนมีนโยบายจะดําเนินการอย่างไรต่อไปกับผูถ้ ือ
คําถามที 2 : อยากทราบว่าเมือหมดอายุสญ
กองทุน เช่น คืนเงินทุนส่วนทีเหลือหรือนําเงินไปลงทุนทําอย่างอืน
คําตอบ :

เมือครบอายุสญ
ั ญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP และกองทุนรวมฯ ไม่มีทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืนฐานอืน ๆ คงเหลืออยู่ กองทุนรวมฯ จะดําเนินการเลิกกองทุน จ่ายคืนผลประโยชน์ตอบแทน
คงเหลื อ ให้แ ก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น (ในรู ป แบบของเงิ น ปั น ผล และ/หรื อ เงิ น คื น ทุ น แล้ว แต่ ก รณี ) และเข้า สู่
กระบวนการชําระบัญชีตามลําดับ

คําถามที 3 : มีผลกระทบจากโรค COVID‐19 ต่อกองทุนรวมหรือไม่
คําตอบ :

กองทุนรวมฯ มีเงินรับโดยหลักจากสัญญาการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ระหว่างกองทุน
รวมฯ และ KPP โดยโรงไฟฟ้าของ KPP นันผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าโดยอาศัยเครืองจักรเป็ นหลักซึงยังสามารถ
ดําเนินการได้ตามปกติ ประกอบกับโรงไฟฟ้านันใช้บุคลากรน้อยเนืองจากการควบคุมเครืองจักรจะดําเนินการ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็ นหลัก จึงยังไม่พบผลกระทบใด ๆ ของโรคโควิด ต่อกระบวนการผลิตและจําหน่าย
ไฟฟ้าจนถึงปั จจุบนั
ทังนี โรงไฟฟ้าของ KPP ผลิตไฟฟ้าโดยใช้กากอ้อยและนําดิบเป็ นเชือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า ซึง KPP มีแหล่ง
เชือเพลิงทีเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในส่วนทีกองทุนรวมฯ เข้าลงทุน เนืองจาก
(1) KPP ได้ทาํ สัญญาจัดจําหน่ายวัตถุดิบและเชื อเพลิง กับ KBS โดยมีระยะเวลาของสัญญาสอดคล้องกับ
ระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และมี การกําหนดปริมาณกากอ้อยขันตําที KBS จะจัดหาและ
จําหน่าย รวมถึงเชือเพลิงอืน ๆ ทีสามารถทดแทนกากอ้อย (เชือเพลิงชีวมวลประเภทอืน เช่น ไม้สบั และ ใบ
อ้อย)
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(2) โรงไฟฟ้าของ KPP มีบ่อนําดิบสําหรับกักเก็บนําฝนและนําจากเขือนใกล้เคียง และ KPP มีสญ
ั ญาทีได้รบั
อนุญาตให้สบู นําจากเขือนใกล้เคียงได้ตลอดปี
คําถามที 4 :
4.1 จ่ายปั นผลปี ละกีครัง
4.2 มีเงินจากการลดทุนหรือไม่
4.3 กองทุนมีกาํ หนดอายุกีปี
4.4 ผลตอบแทนทีแล้วมาได้เท่าไหร่

คําตอบ :

กองทุนรวมฯ ไม่มีกาํ หนดอายุ อย่างไรก็ดี สัญญาการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ระหว่าง
กองทุนรวมฯ และ KPP มีอายุประมาณ ปี (สัญญาการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าเริม
คํานวณการแบ่งผลประโยชน์ ตังแต่ เมษายน
สินสุด ธันวาคม
)
กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ของกําไรสุทธิทีปรับปรุ ง
แล้วของรอบปี บญ
ั ชี โดยจ่ายเงินปั นผลอย่างน้อยปี ละ ครัง ทังนี บริษัทจัดการฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจากผลการดําเนินงาน ประจําปี
จํานวน ครัง ดังนี

ผลการดําเนิน งานงวด
18 ส.ค. 63
01 ต.ค. 63

-

รวม

30 ก.ย. 63
31 ธ.ค. 63

ต่อ หน่วย (บาท)
เงิน ปั น ผล
0.2450
0.2540

เงิน ลดทุน
0
0

รวม
0.2450
0.2540

0.4990

0

0.4990

ข้อ มูล การจ่ายประโยชน์ต อบแทนของ KBSPIF ย้อ นหลัง 5 ปี และยอดสะสม
ต่อ หน่วย (บาท)
2559
2560
2561
2562
เงินปั นผล
เงินลดทุน
รวม

วัน ปิ ดสมุด
ทะเบียน
02 ธ.ค. 63
03 มี.ค. 64

วัน ที
จ่ายเงิน
21 ธ.ค. 63
17 มี.ค. 64

2563
0.4990
0.0000
0.4990

ตังแต่จ ัด ตัง
0.4990
0.0000
0.4990

2

