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สิงทีสง่มาดว้ย 

สรุปประเดน็สาํคัญในลักษณะคาํถามและคาํตอบ จากการสอบถามข ้อมูลเพมิเตมิของผู้ถอืหน่วยลงทุน  ท ี
เกียวข ้องกับการรายงานข ้อมลู แทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร ้าง
พนืฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  ชุดท  ี1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (EGATIF) ประจาํปี 2564 

คาํถามท  ี1 : กองทนุมีแผนทีจะลงทนุเพิมเติมในทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืนฐานและเสนอขายหน่วยลงทนุส่วนเพิม

ทนุหรอืไม่ 

คาํตอบ : วัตถุประสงคห์ลักในการจัดตังขึนกองทุนรวมคือเพือลงทุนในทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืนฐาน ซึงมี

ศกัยภาพในการสรา้งผลตอบแทน ดงันนัถา้มีโอกาสกองทนุรวมก็พรอ้มทีจะพิจารณาเขา้ลงทนุ ส่วนการ

จะลงทนุเพมิเติมเมือใดนนั หากมีความชดัเจน ทางกองทนุรวม จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบในลาํดบัตอ่ไป 

คาํถามท  ี2 : หากมีการเสนอขายหน่วยลงทนุสว่นเพิมทนุ จะมีการแจง้ผูถื้อหนว่ยใหท้ราบหรอืไม่  

คาํตอบ : หากจะมีการเสนอขายหน่วยลงทนุส่วนเพิมทนุ กองทนุรวมจะมีการเชิญประชมุผูถื้อหน่วย โดยจะมีการ

จดัเตรยีมขอ้มลูรายละเอียดเพือพิจารณา และจดัสง่ไปยงัผูถื้อหน่วย เพือศกึษาก่อนตดัสินใจ 

คาํถามท  ี3 : เมือครบอายสุญัญาการเขา้ลงทนุ กองทนุรวมนีจะดาํเนินการตอ่ไปหรอืไม่ อย่างไร 

คาํตอบ : กองทุนรวมนี ไม่ไดมี้การกาํหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ดี กองทุนไดล้งทุนในสัญญาการเขา้ลงทุนใน

รายไดค้า่ความพรอ้มจ่ายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุที 1 มีอาย ุ20 ปี นบัจากวนัท ีกองทนุรวมเขา้ลงทนุ

สาํเรจ็ หากไม่มีการลงทนุในทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืนฐานอนืใดทีมีอายสุญัญายาวนานกวา่สญัญาที

กล่าวมาขา้งตน้แลว้ เมือครบอายสุญัญา จะตอ้งดาํเนินการเลิกกองตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือชี

ชวน  

คาํถามท  ี4 : อตัราคา่ไฟฟ้าทีมีการปรบัขนึลง มีผลกระทบตอ่กองทนุรวมหรอืไม่ 

คาํตอบ : รายไดค้า่ความพรอ้มจ่ายทีกองทนุรวมลงทนุ ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการปรบัขนึลงของคา่ไฟฟ้า เนืองจาก

กองทนุรวม จะไดร้บัรายไดค้่าความพรอ้มจ่าย ซึงชาํระเงินตามชวัโมงความพรอ้มในการจ่ายไฟฟ้า ของ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที 1 โดยค่าความพรอ้มนีไม่ขึนกบัอตัราค่าไฟฟ้า ปริมาณการจ่ายไฟฟ้าเขา้สู่

ระบบ หรอื ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าโดยรวมแตอ่ย่างใด 

คาํถามท  ี5 : สิทธิประโยชนท์างภาษี สาํหรบัการลงทนุในกองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานคืออะไร 

คาํตอบ : สาํหรับบุคคลธรรมดา ทีลงทุนในกองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐาน จะได้รับยกเว้นภาษีเงินปันผลเป็น

ระยะเวลา 10 ปี (อัตราปกติสาํหรับภาษีหัก ณ ทีจ่าย รอ้ยละ 10) นับแต่วันจดทะเบียนกองทุน (6 

กรกฎาคม 2558) 
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คาํถามท  ี 6 : รายชือผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ประจาํปี 2564 

คาํตอบ : บรษัิทจดัการไดพ้ิจารณาและแต่งตงัผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

กองทนุรวม ประจาํปี 2564 เพือทาํหนา้ทีในการตรวจสอบและใหค้วามเห็นต่องบการเงินของกองทนุรวม 

เนืองจากมีประสบการณแ์ละความเชียวชาญในการสอบบญัชี มีมาตรฐานการทาํงานทีดี และมีความรู ้

ความเขา้ใจในธุรกิจ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ทีไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีรายชือผูส้อบบญัชีดงันี 

  1. นางสาวสชุาดา ตนัติโอฬาร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี 7138 

  2. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี 4521 

  3. นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี 5659 

โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึงขา้งตน้เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

กองทุนรวมได ้และในกรณีทีผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึงไม่สามารถปฏิบัติงานได ้ให ้บริษัท สาํนักงาน 

อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตรายอืนของ บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เพือทาํหนา้ทีแทนได ้ 

คาํถามท  ี 7 : กองทนุรวมมีการจ่ายเงินปันผลหรอืไม่ อย่างไร 

คาํตอบ : กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครัง อย่างไรก็ดีอัตรา

ผลตอบแทนทีจะจ่ายนนั จะขนึอยู่กบัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวม โดยทีผ่านมามีรายละเอียดดงันี 

ข ้อมูลการจ่ายประโยชนต์อบแทนของ EGATIF ย้อนหลัง 5 ปีและยอดสะสม 

ต่อหน่วย (บาท) 2559 2560 2561 2562 2563 ตงัแต่จัดตงั 
เงินปันผล 0.5200 0.7900 0.7900 0,7800 0.8464 3.9514 
เงินลดทนุ 0.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2820 
รวม 0.8020 0.7900 0.7900 0.7800 0,8464 4.2334 

คาํถามท  ี8 : ปัจจุบนักองทุนรวมไดล้งทุนในสิทธิในรายไดค้่าความพรอ้มจ่าย อยากทราบว่าในอนาคตกองทุนจะไป

ลงทนุในธุรกิจอืน เพิมเติมหรอืไม่ 

คาํตอบ : วตัถุประสงคห์ลกัในการจัดตงัขึนกองทุนรวมคือเพือลงทุนในกิจการโครงสรา้งพืนฐานประเภทต่างๆ ที

สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด ดงันนัถา้มีโอกาสในการลงทุนในกิจการโครงสรา้งพืนฐาน ทีเป็นไปตามกฎที 

สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด กองทนุรวมก็พรอ้มทีจะพิจารณาเขา้ลงทนุ  

คาํถามท  ี9 : ผลกระทบจากโรค COVID-19 ตอ่กองทนุรวมหรอืไม่ 

คาํตอบ : รายไดค้า่ความพรอ้มจ่ายทีกองทนุรวมลงทนุ ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ COVID 19 เนืองจาก

กองทุนรวม จะไดร้บัรายไดค้่าความพรอ้มจ่าย ซึงแปรผนัตามชวัโมงความพรอ้มของโรงไฟฟ้าพระนคร
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เหนือ ชุดที 1 ในการจ่ายไฟฟ้า โดยไม่ขึนกับการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบและหรือปริมาณการใชไ้ฟฟ้า

โดยรวมแตอ่ย่างใด 

คาํถามท  ี10 : ในการจ่ายเงินประโยชนต์อบแทนแตล่ะงวด มีการคืนทนุหรอืไม่ และจะคืนทนุเมือใด 

คาํตอบ : ในปี 2563 ทีผ่านมา กองทนุรวมไดจ้่ายประโยชนต์อบแทน ในรูปแบบเงินปันผลจากกาํไรสทุธิ และกาํไร

สะสม ทังนีสามารถศึกษาประวัติการจ่ายประโยชนต์อบแทน ทังในรูปแบบเงินปันผล และเงินลดทุน

ตามทีระบใุนขอ้ 8 อย่างไรก็ดี ในกรณีทีไม่มีการลงทนุเพิมเติม ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัการทยอยคืนเงิน

ลงทุนผ่านกระบวนการลดมลูค่าหน่วยลงทุน ตลอดระยะเวลา 20 ปี ตามสญัญาเขา้ลงทุนในรายไดค้่า

ความพรอ้มจ่าย (สินสดุ กรกฎาคม 2578) ซงึจะทยอยจ่ายไดใ้นกรณีทีกองทนุรวมมีสภาพคล่องและไม่มี

กาํไรสะสม แต่หากกองทนุรวมมีกาํไรสะสม กองทนุรวมจะจ่ายผลตอบแทนในรูปเงินปันผลแทนการลด

ทนุ 
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