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ท่ี บลจ.กท. PIT 0035/2564 

        วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

เร่ือง รายงานขอ้มูลและเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณารับทราบแทนการจดัประชุมสามญัของผูถื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(EGATIF)  ประจาํปี 2564  

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (EGATIF) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สรุปประเด็นสําคญัในลกัษณะคาํถามและคาํตอบ จากการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมของผูถื้อ
หน่วยลงทุน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรายงานขอ้มูล แทนการจดัประชุมสามญัของผูถื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (EGATIF) ประจาํปี 2563 

 2. การจดัการกองทุนรวมในเร่ืองท่ีสาํคญัและแนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคต 
 3.  QR Code รายงานประจาํปี 2563  
 4. งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 5. การจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2563 
 6. ประวติัและประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม ประจาํปี 2564 
 7. แบบฟอร์มสาํหรับส่งคาํถาม 
 ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจดัการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจะจดัข้ึนในปี พ.ศ. 2563 และ
เพื่อบรรเทาผลกระทบ และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจดัประชุมท่ีมีการรวมตวักนัของบุคคลเป็นจาํนวนมาก บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) (“กองทุนรวม”) จึงพิจารณาดาํเนินการตาม
แนวทางตามท่ีประกาศประกาศ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทน./จ. 10/2564 เร่ือง การดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัประชุม
สามญัประจาํปีท่ีจดัข้ึนในปีพ.ศ. 2564 ของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) ลงวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2564 กาํหนด โดยการจดัส่งรายงานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูถื้อหน่วยลงทุน
รับทราบในเร่ือง ท่ีเก่ียวขอ้งแทนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน ประจาํปี 2564 เพ่ือรับทราบเร่ืองต่าง ๆ โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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เร่ืองท่ี 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจําปี 2563 

บริษทัจดัการได้จดัทาํรายงานการเผยแพร่สรุปประเด็นสําคญัในลกัษณะคาํถามและคาํตอบ จากการ
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมของผูถื้อหน่วยลงทุน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรายงานขอ้มูล แทนการจดัประชุมสามญัของผูถื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึง
เผยแพร่เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 และบริษทัจดัการไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.ktam.co.th) เพ่ือ
เปิดเผยแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและนกัลงทุนทัว่ไปแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

  บริษทัจัดการเห็นควรเสนอให้ผูถื้อหน่วยลงทุนรับทราบรายงานการเผยแพร่สรุปประเด็นสําคญัใน
ลกัษณะคาํถามและคาํตอบ จากการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมของผูถื้อหน่วยลงทุน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรายงานขอ้มูล แทน
การจดัประชุมสามญัของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจาํปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอขา้งตน้  

การลงมติ 

  เน่ืองจากเป็นเร่ืองเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

เร่ืองท่ี 2 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองท่ีสําคญั และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

  บริษทัจดัเตรียมรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีสําคญัและเก่ียวขอ้ง เพื่อแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเก่ียวกบัการ
จดัการกองทุนรวมในเร่ืองท่ีสาํคญั และแนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคตโดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง
มาด้วย 2  ซ่ึงสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี   

1.1 การจดัการกองทุนรวมในเร่ืองท่ีสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในปี 2563    

1. ผลการดาํเนินงานตามสัญญาการเขา้ลงทุนในรายไดค่้าความพร้อมจ่าย ของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดท่ี 1 ประจาํปี 2563 ไดช้ัว่โมงความพร้อมจ่าย (CAH) ครบ 7,512 ชัว่โมงตามท่ีกาํหนด
ไวใ้นสญัญาในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

2. การบาํรุงรักษา เพื่อให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 อยู่ในสภาพพร้อมในการจัดหา
ผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

1.2 แนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคต  

เพื่อใหท้รัพยสิ์นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมในการจดัหาประโยชน์ ต่อเน่ืองสาํหรับปี 2564 โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดท่ี 1 มีแผนจะบาํรุงรักษา เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดาํเนินงานของ
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โรงไฟฟ้า เพื่อมุ่งหวงัให้สามารถรักษาค่าความพร้อมจ่ายได้ตามท่ีกาํหนดไวต้ามสัญญา โดยมี
รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2   

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

  บริษทัจดัการเห็นควรเสนอให้ผูถื้อหน่วยลงทุนรับทราบการจดัการกองทุนรวมในเร่ืองท่ีสําคญั และ
แนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอขา้งตน้ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดในโครงการ
จดัการกองทุนรวม  

การลงมติ 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

เร่ืองท่ี 3  รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมประจําปี 2563 

  บริษทัจดัการไดส้รุปผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามส่วนท่ี 4 ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 โดยมีรายละเอียดท่ีสาํคญัดงัน้ี 

ผลการดาํเนินงาน (หน่วย:บาท) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
รวมรายไดจ้ากการลงทุน 1,186,856,413 
รวมค่าใชจ่้าย 27,431,546 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,159,424,867 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการลงทุน 1,394,702,801 
การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 2,554,127,668 

  นอกจากน้ี งบแสดงฐานะทางการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เรียบร้อยแลว้ จึงเห็นสมควรช้ีแจงใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรับทราบ ดงัน้ี 

ผลการดาํเนินงาน (หน่วย:บาท) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
รวมสินทรัพย ์ 21,927,662,602 
รวมหน้ีสิน 2,180,599 
สินทรัพยสุ์ทธิ 21,925,482,003 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.5133 
จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 2,085,500,000 
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ความเห็นของบริษัทจัดการ 

  รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนรวมประจําปี  2563 จัดทํา ข้ึนอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
จึงเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมดงักล่าว 

การลงมติ 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

เร่ืองท่ี 4  รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกําไรขาดทุนส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

บริษทัจดัการขอแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบว่า งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบญัชีกาํไรขาดทุน
ของกองทุนรวมส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
จาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4  

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบญัชีกาํไรขาดทุนของกองทุนรวมส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหน่วยลงทุน
รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบญัชีกาํไรขาดทุนของกองทุนรวมดงักล่าว 

การลงมติ 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

เร่ืองท่ี 5  รับทราบการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2563 

กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม
โดยกาํหนดใหบ้ริษทัจดัการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของ 
รอบปีบญัชี โดยจ่ายเงินปันผลอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง บริษทัจดัการจึงประกาศจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนสาํหรับ
ปี 2563 จาํนวน 4 คร้ัง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 ซ่ึงสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

คร้ังท่ี ผลการดาํเนินงาน อัตราการจ่ายเงินปันผล 
(บาท:หน่วย) 

กําหนดจ่ายเงินปันผลแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

1 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 0.2073 16 มิ.ย.2563 

2 1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 0.2091 16 ก.ย.2563 
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3 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กนัยายน 2563 0.2300 21 ธ.ค.2563 

4 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563 0.2000 17 มี.ค.2564 

รวมเงินจ่ายปันผลต่อหน่วย 0.8464 - 

 ความเห็นของบริษัทจัดการ 

  การจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 เป็นไปตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม จึงเห็นสมควร
เสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรับทราบการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

 การลงมติ 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

เร่ืองท่ี 6  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2564 

บริษทัจดัการไดพิ้จารณาและเสนอให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของกองทุนรวม ประจาํปี 2564 เพื่อทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม เน่ืองจากมี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี และมีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ ตลอดจน
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีดงัน้ี 

  1. นางสาวสุชาดา ตนัติโอฬาร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  7138 

  2. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4521 

  3. นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  5659 

โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทุนรวมได ้และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให ้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนของ บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เพื่อทาํหน้าท่ีแทนได ้ทั้งน้ี รายละเอียดประวติัและ
ประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม ประจาํปี 2564 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการไดพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 จาํนวน 1,100,000 บาท 
ไม่รวมค่าบริการอ่ืน ๆ (Out of Pocket Expenses) ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีเท่ากบัปี 2563 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 




