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ท่ี บลจ.กท. PIF 0046/2565 

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565    

เร่ือง รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 
(EGATIF) ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 (EGATIF) 

 ตามท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษทัจดัการของ
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 (EGATIF) (“กองทุนรวม”) ไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผู ้
ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑเ์ก่ียวขอ้ง
นั้น  

 บริษทัจดัการขอน าส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน ประจ าปี 2565 ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนรวม ทั้งน้ี 
บ ริษัทจัดการ  ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  ประจ า ปี  2565 บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ  
(http://www.ktam.co.th) ภายใตห้วัขอ้เอกสารเผยแพร่ของกองทุนรวม ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป ซ่ึงเอกสาร
ดงักล่าว เป็นเอกสารฉบบัเดียวกนัท่ีส่งให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์ 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

      ขอแสดงความนบัถือ   

  

                           นางสาววรวรรณี ตั้งศิริกุศลวงศ ์
                                                                                            รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารสายงาน  

                                                                     สายงานกลยทุธ์และปฏิบติัการ 
                                                                                                        รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

 

หากท่านมีขอ้สงสัย หรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (EGATIF) ประจ าปี 2565 

วนั เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

ผูบ้ริหารจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

1. คุณไพรัช มิคะเสน  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

2. คุณอนุชิต  เกตุตระกูล  รองผูอ้  านวยการ 

3. คุณภควตั เมธีไตรรัตน์  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

ผูบ้ริหารจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  

1. คุณวิภู  พิวฒัน์   ผูอ้  านวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

2. คุณกมล  เด่นพาณิชยก์าร  วิศวกร ระดบั 10 

ผูแ้ทนจากผูดู้แลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

1. คุณนุชจรินทร์  เพชรปาณีวงศ ์  ผูอ้  านวยการ 

ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

1. คุณธิพาภรณ์ บุญนิธิรักษ ์  Senior Manager  

คุณภุชงค์ ทรงทนัตรักษ์ ผูด้  าเนินการประชุม ได้แนะน าผูบ้ริหารจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการ
กองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ผูบ้ริหารจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ผูแ้ทนจากธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ และบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็น
ผูส้อบบญัชีของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 (EGATIF) (“กองทุนรวม”)  

ในการประชุมสามัญผู ้ถือหน่วยลงทุน ประจ า ปี  2565 คร้ัง น้ี  เ ป็นการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาด
ของเช้ือโควิด-19 โดยบริษทัจดัการ ไดใ้ช้บริการจดัการประชุมจากบริษทั ควิดแลบ จ ากัด ซ่ึงมีระบบการจดัการ
ประชุมท่ีสอดคลอ้งกบัประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจาก
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA)  
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ทั้งน้ี บริษทัได้จัดให้มีการบนัทึกภาพและเสียง รวมถึงขอ้มูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดการ
ประชุม โดยภาพและเสียง รวมถึงขอ้มูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีบนัทึกไว ้ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการ
ประชุมน้ีดว้ย  

การประชุมคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ยวาระการประชุมทั้งหมด 7 วาระ ดงัน้ี  

วาระท่ี 1  รับทราบสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบจากการสอบถาม
ขอ้มูลเพิ่มเติมของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานขอ้มูล แทนการจดั
ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2564  

วาระท่ี 2 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองท่ีส าคัญ และแนวทางการจัดการ
กองทุนรวมในอนาคต 

 วาระท่ี 3  รับทราบผลการด าเนินงานของกองทุนรวมประจ าปี 2564 

วาระท่ี 4 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบญัชีก าไรขาดทุนส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

 วาระท่ี 5  รับทราบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 

วาระท่ี 6 รับทราบการแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2565 

วาระท่ี 7  วาระอ่ืนๆ (ถา้มี)  

ทุกวาระเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชมวา่ ในการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 19 ราย และโดยการมอบฉันทะแทนผูถื้อหน่วยลงทุนจ านวน 41 ราย รวม 
60 ราย นบัรวมจ านวนหน่วยลงทุนได ้987,719,505 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 47.3613 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด จ านวน 2,085,500,000 หน่วย เป็นอันครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 38/2562 และ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ท่ี
ก าหนดให้การประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนต้องมีองค์ประชุมซ่ึงประกอบด้วยผูถื้อหน่วยไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด และตอ้งมีจ านวนหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม  
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เร่ิมการประชุม 

นายไพรัช มิคะเสน ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมและเปิดการประชุม โดยประธานฯ ไดช้ี้แจงรายละเอียดของกองทุนรวม ดงัต่อไปน้ี  

หัวข้อ (Items) รายละเอียด (Details)  

ช่ือกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
ชุดท่ี 1 (EGATIF) 

เจา้ของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ผูจ้ดัการกองทุน บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
(Krung Thai Asset Management PCL: KTAM)  

ผูดู้แลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

รายละเอียดทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน สัญญาเขา้ลงทุนในรายไดค้่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือชุดท่ี 1 ซ่ึงมีก าหนดอายุสัญญา 20 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 
7 กรกฎาคม 2578) 

 จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุม เร่ิมการพิจารณาตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 รับทราบสรุปประเด็นส าคัญในลักษณะค าถามและค าตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูล แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ประจ าปี 2564 

 ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษทัจดัการไดพ้ิจารณารูปแบบการจดัประชุมสามญั
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2564 เป็นการจัดส่งรายงานให้ผูถื้อหน่วยลงทุนรับทราบในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง แทนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2564 ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัรายงานขอ้มูลและเอกสาร
ประกอบ จากนั้น บริษทัจดัการไดร้วบรวมค าถามและจดัท าสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบท่ี
ไดรั้บมาจากการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานขอ้มูลของปี 2564 ท่ีผา่นมา และ
ไดมี้การเผยแพร่ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและนกัลงทุนรับทราบผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ (http://www.ktam.co.th) และของกองทุนรวม (http://www.egatif.com) เม่ือวนัท่ี 14 
มิถุนายน 2564 และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนพิจารณาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

การลงมติ เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ  
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วาระที่ 2 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

  บริษทัจดัการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนรับทราบเก่ียวกบัการจดัการกองทุนรวม
ในเร่ืองท่ีส าคญั และแนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคต โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  คุณวิภู พิวฒัน์ ผูอ้  านวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 

การจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ 

  ผลการด าเนินงานในปี 2564 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 สามารถรักษาความพร้อมจ่าย (CAH) 
ได ้7,973.5 ชัว่โมง โดยมีรายละเอียดการบ ารุงรักษาเพื่อให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 อยู่ในสภาพพร้อมใน
การจดัหาผลประโยชน์ ตามเอกสารขอ้มูลการจดัการกองทุนรวมในเร่ืองท่ีส าคญัและแนวทางการจดัการกองทุน
รวมในอนาคต ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนพิจารณาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

  เพื่อให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 อยู่ในสภาพท่ีพร้อมในการจัดหาประโยชน์ โรงไฟฟ้าพระ 
นครเหนือ มีแผนจะบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าในปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารขอ้มูลการจดัการกองทุนรวมใน
เร่ืองท่ีส าคญัและแนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคต ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหน่วยลงทุนพิจารณาพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุม เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

การลงมติ เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ  

วาระที่ 3  รับทราบผลการด าเนินงานของกองทุนรวมประจ าปี 2564  

  คุณอนุชิต เกษตระกูล รองผู ้อ  านวยการ  ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทจัดการได้สรุปผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมท่ีเกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่วนท่ี 4  ของรายงานประจ าปี 
2564 โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี  

ผลการด าเนินงาน  รอบปี 2564 รอบปี 2563 

เงินรับจากการลงทุนในรายไดค้่าความพร้อมจ่าย  1,750.34 1,837.50 

เงินรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3.63 4.80 

ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร 0.09 0.63 

รวมเงินรับจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและสินทรัพย์สภาพคล่อง 1,754.06 1,842.93 

ค่าใชจ่้ายของกองทุน 26.27 27.43 
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ผลการด าเนินงานสุทธ ิ 1,727.79 1,815.50 

จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (จ่ายเป็นเงินปันผลและเงินลดทุน) 1,626.90 1,765.17 

อตัราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนต่อผลการด าเนินงานสุทธิ 94.16% 97.23% 

  

การลงมติ เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ  

วาระที่ 4  รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

คุณอนุชิต เกษตระกูล รองผู ้อ  านวยการ ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมเก่ียวกับ งบแสดงฐานะการเงิน  
(งบดุล) และบญัชีก าไรขาดทุนของกองทุนรวมส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบและ 
ลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั แลว้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

                          เปรียบเทียบรายไดค้่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า              (หน่วย : ลา้นบาท)   

ค่าความพร้อมจ่ายท่ีไดรั้บ 
ตามสัญญาการเขา้ลงทุนฯ  
(เงินไดรั้บจริงจาก EGAT) 

การบนัทึกบญัชี 

รายไดจ้ากการเขา้ลงทุน 
(บนัทึกในงบก าไรขาดทุน) 

การตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในสัญญาการเขา้
ลงทุนฯ (บนัทึกในงบดุล) 

2563 1,837.50 1,181.43 656.07 

2564 1,750.34 965.82 784.52 

งบก าไรขาดทุนของกองทุนรวม ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

งบก าไรขาดทุน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ปี  เพิ่ม (ลด)  

 2564 2563   จ านวนเงิน  ร้อยละ 

ค่าความพร้อมจ่ายท่ีไดรั้บจากการลงทุนตามสัญญาการเขา้ลงทุนใน
รายไดค้่าความพร้อมจ่าย 

1,750.34 1,837.50 (87.16) (4.74%) 

งบก าไรขาดทุน     

รายไดจ้ากการลงทุน     

รายไดด้อกเบ้ียรับ: 969.55 1,186.64 (217.09) (18.29%) 

ค่าใชจ่้าย     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9.71 9.80 (.09) (0.94%) 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 3.22 3.36 (.13) (3.98%) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4.02 4.06 (.03) (0.80%) 
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ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 2.39 2.82 (.44) (15.45%) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6.93 7.40 (.46) (6.28%) 

รวมค่าใชจ่้าย 26.27 27.43 (1.16) (4.22%) 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 943.27 1,159.21 (215.93) (18.63%) 

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (1,066.54) 1,394.92 (2,461.45)  

รวมรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (1,066.54) 1,394.92 (2,461.45)  

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (123.26) 2,554.13 (2,677.39)  

งบดุลของกองทุนรวม ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 2564  2563 

สินทรัพย์   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 19,895.13 21,545.83 

   (ราคาทุน : 17,641 ลา้นบาท (2563: 18,225 ลา้นบาท)   

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 12.84 5.01 

ลูกหน้ีจากสัญญาการเขา้ลงทุนในรายไดค้่าความพร้อมจ่าย 332.89 375.23 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1.31 1.59 

รวมสินทรัพย์ 20,242.16 21,927.66 

หนีสิ้น   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1.97 2.18 

รวมหนีสิ้น 1.97 2.18 

สินทรัพย์สุทธิ 20,240.19 21,925.48 

สินทรัพย์สุทธิ   

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 19,995.77 20,266.89 

ก าไรสะสม 244.42 1,658.59 

สินทรัพย์สุทธิ 20,240.19 21,925.48 

 

การลงมติ เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ  
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วาระที่ 5  รับทราบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 

คุณภควตั เมธีไตรรัตน์ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมโดยก าหนดให้บริษทัจดัการจ่ายเงินปัน
ผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจ่ายเงินปันผลอย่าง
น้อยปีละ 2 คร้ัง ทั้งน้ี บริษทัจดัการจึงประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนส าหรับปี 2564 จ านวน 4 คร้ัง 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

คร้ังที่ ผลการด าเนินงาน 
การจ่ายเงินปันผล 
(บาท:หน่วย) 

การจ่ายเงินลดทุน 
(บาท:หน่วย) 

รวมเ งินปัน
ผลและลดทุน  
(บาท:หน่วย) 

ก าหนดจ่ายเงิน 

1 1 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 0.1800 - 0.1800 16 มิ.ย. 2564 

2 1 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.1590 - 0.1590 15 ก.ย. 2564 

3 1 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 0.0800 0.1300 0.2100 17 ธ.ค. 2564 

4 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.1171 0.1140 0.2311 21 มี.ค. 2565 

รวมเงินจ่ายปันผลต่อหน่วย 0.5361 0.2440 0.7801   

ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปีและยอดสะสม 

ต่อหน่วย (บาท) 2560 2561 2562 2563 2564 ตั้งแต่จัดตั้ง 

เงินปันผล 0.7900 0.7900 0.7800 0.8464 0.5361 4.4875 

เงินลดทุน - - - - 0.2440 0.5260 

รวม 0.7900 0.7900 0.7800 0.8464 0.7801 5.0135 

การลงมติ เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ  

วาระที่ 6  รับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

คุณภควตั เมธีไตรรัตน์ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัจดัการไดพ้ิจารณาและเสนอ
ให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม ประจ าปี 2565 เพื่อท า
หนา้ท่ีในการตรวจสอบและใหค้วามเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม เน่ืองจากมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
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ในการสอบบญัชี มีมาตรฐานการท างานท่ีดี และมีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ป็นอย่างดี
ตลอดมา โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีดงัน้ี 

1. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   4521 

2. นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   5659 

3. นางสาวสุชาดา ตนัติโอฬาร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   7138 

โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งต้นเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทุนรวมได้ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้ บริษทั ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนของ บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เพื่อท าหน้าท่ีแทนได้ ทั้งน้ี บริษทั
จัดการได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 จ านวน 1,100,000 บาท ไม่รวมค่าบริการ 
อ่ืน ๆ (Out of Pocket Expenses) ซ่ึงเท่ากบัจ านวนค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในรอบปีบญัชีในปีท่ีผา่นมา 

การลงมติ เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ  

วาระที่ 7  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ผูด้  าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหน่วยลงทุนแสดงความคิดเห็นและซักถามในเร่ืองต่า ง ๆ  
โดยมีผูถื้อหน่วยลงทุนไดใ้หข้อ้คิดเห็นและซกัถามเพิ่มเติมซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  

(1) คุณอรอนงค์ ชาญกิจจา ผูรั้บมอบฉันทะจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) สอบถามว่า 
การจ่ายปันผลของกองทุนรวม จะมีการขึ้นเคร่ืองหมาย XM และ XD พร้อมกนัตลอด ในลกัษณะน้ีต่อไป ใช่หรือไม่ 
การประเมินมูลค่าจะดีขึ้นหรือไม่ ก าไรสะสมของกองทุนรวมใกลห้มดหรือไม่ ปัจจยัท่ีจะท าให้การประเมินราคาดี
ขึ้นมีอะไรบา้ง และราคาตลาดท่ีต ่าลงมาก มีสาเหตุจากอะไร 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า เคร่ืองหมาย XM และ XD เป็นเคร่ืองหมายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยเคร่ืองหมาย XD คือการแจง้ว่ากองทุนรวมจะมีการจ่ายเงินปันผล ส่วนเคร่ืองหมาย XM จะเก่ียวกบัการประชุม
และเร่ืองอ่ืน ๆ ซ่ึงครอบคลุมถึงการลดทุน ดงันั้น หากเคร่ืองหมายขึ้นพร้อมกนั หมายความวา่ในรอบนั้นจะมีทั้งการ
จ่ายเงินปันผลและลดทุน เช่นเดียวกบัการจ่ายเงินปันผลและลดทุนของกองทุนรวมในรอบล่าสุด ส าหรับการขึ้น
เคร่ืองหมายในอนาคต จะขึ้นอยู่กบัรูปแบบการจ่ายคืนเงินลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุน หากคืนในรูปแบบการปัน
ผล จะขึ้นเคร่ืองหมาย  XD  หากคืนในรูปแบบการลดทุน จะขึ้นเคร่ืองหมาย  XM 

ส าหรับประเด็นเร่ืองการประเมินมูลค่า และ ก าไรสะสม รวมถึงปัจจยัท่ีจะท าให้การประเมินมูลค่าดีขึ้น 
ในช่วงท่ีผ่านมา หากมูลค่าของเงินลงทุนลดลง กองทุนรวมจะมีการลดทุน โดยเม่ือมีการประเมินมูลค่า อายุของ
กองทุนรวมจะลดน้อยลง ประกอบกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงไป และ อตัราผลตอบแทนในตลาดท่ีเปล่ียนแปลง
ไป จึงส่งผลกระทบใหอ้ตัราคิดลด (discount rate) ท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมูลค่าเงินลงทุนลดน้อยลง 
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นอกจากน้ี กองทุนรวมยงัมีขาดทุนจากการประเมินค่า ซ่ึงสะท้อนอยู่ในงบก าไรขาดทุนด้วย โดยในท้ายท่ีสุด  
กองทุนรวมจะเอาเงินออกในลกัษณะของการลดทุน กล่าวคือ จ่ายกลบัไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนนัน่เอง 

คุณอนุชิต เกตุตระกูล ช้ีแจงในส่วนของราคาตลาดว่า หากมองท่ีผลประกอบการของโรงไฟฟ้ากับ
กองทุนรวม ตามท่ีช้ีแจงในวาระท่ี 3 จะเห็นว่าในสองรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา อยู่ในอตัราค่อนขา้งคงท่ี นอกจากน้ี ท่ี
ผ่านมาโรงไฟฟ้ามีผูป้ระกอบการซ่ึงมีผลการด าเนินงานท่ีมัน่คงมาโดยตลอด ท าให้สามารถคาดการณ์ไดว้่าใน
อนาคตผลประกอบการมีแนวโน้มท่ีจะคงท่ีต่อไป ทั้งน้ี ในส่วนของราคาตลาด จะเป็นไปตามภาวะของอุปสงคแ์ละ
อุปทาน และความคาดหวงัของนกัลงทุนในแต่ละช่วงเวลา โดยอาจจะมีทั้งภาวะท่ีเป็นผลกระทบในเชิงลบและเชิง
บวก อยา่งไรก็ดี กองทุนรวมไม่สามารถท่ีจะประมาณการไดว้า่ในอนาคตจะมีแนวโนม้อยา่งไร 

(2) คุณปิยะพงษ ์ประสาททอง ผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือชุดท่ี 1 เหลืออายอีุกก่ีปี และมีแผนท่ีจะปรับปรุงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือต่อไปอยา่งไร 

คุณวิภู  พิวัฒน์  ช้ีแจงว่า โดยทั่วไปอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนร่วม 
(Combined-Cycle Power Plant) อยู่ท่ีประมาณ 25 ปี ส าหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดท่ี 1 ไดเ้ร่ิมด าเนินการเชิง
พาณิชย ์(COD) มานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบนัเป็นปีท่ี 12 และมีแผนบ ารุงรักษาใหญ่ (Major Overhaul) ในปี 
2567 และอีกคร้ังในปี 2575 นอกจากน้ี มีแผนท่ีจะปลดระวางในปี 2578 ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัจ านวนชัว่โมงการเดินเคร่ือง
จริงในแต่ละปี โดยไม่เก่ียวกบัค่าความพร้อมจ่าย เน่ืองจากแมไ้ม่ไดเ้ดินเคร่ือง แต่หากมีความพร้อม ก็ยงัสามารถได้
ค่าความพร้อมจ่าย อยา่งไรก็ดี หากโรงไฟฟ้าไม่มีการเดินเคร่ือง เน่ืองดว้ย อาทิ โรงไฟฟ้าอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่า
เขา้มาในระบบ ชัว่โมงการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้าก็อาจจะไม่ครบ และท าใหอ้ายโุรงไฟฟ้ามากกวา่ 25 ปีได ้ 

(3) คุณเขม็ทอง ธรรมสาโรรัชต ์ผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ จากหมายเหตุ 7.1  
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของปี 2564 ลดลงจากปี  2563 จ านวน 1850.5 ลา้นบาท โดนมีสาเหตุมาจากปัจจยัส าคญั
ใด สามารถควบคุม ป้องกนั หรือแกไ้ขปัญหาความผนัผวนของมูลค่าไดห้รือไม่ 

คุณอนุชิต เกตุตระกูล ช้ีแจงว่า ในช่วงตั้งแต่ปี 2563-2564 จะมีช่วงเวลาท่ีเกิดวิกฤตการระบาดของ 
โควิด-19 แมว้่าจะไม่ไดส่้งผลกระทบกบัผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้ากบักองทุนรวม แต่ภาพรวมการลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพยท์ัว่โลกไดรั้บผลกระทบ เน่ืองจาก มีการเปล่ียนแปลงอตัราการลงทุนท่ีคาดหวงั ซ่ึงจะเห็นว่าในปี 
2563 กองทุนรวมมีรายการท่ีเป็นก าไรจากการวดัมูลค่า ประมาณ 1,394 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2564 เป็นรายการ
ขาดทุน จ านวน 1,066 ลา้นบาท ซ่ึงหากค านวณทั้งสองรายการในช่วงสองปีท่ีผา่นมา จะมีผลต่างอยูท่ี่ประมาณ 300 
ลา้นบาท ซ่ึงส่วนต่างน้ีมาจากการลดลงของอายสุัญญาการเขา้ลงทุนในสัญญาเก่ียวกบัไฟฟ้า ส่วนรายการท่ีค่อนขา้ง
ผนัผวน เช่น ในปี 2563 มีก าไรขึ้นไปถึง 1,300 ล้าน แล้วกลบัมาเป็นผลขาดทุน 1,000 ล้านบาท มีสาเหตุมาจาก
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของตลาด โดยในปี 2563 มีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จึงท าให้เกิดภาวะท่ีอตัรา
ความคาดหวงัค่อนขา้งไม่แน่นอน เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า จึงท าให้อตัราท่ีน ามาค านวณมูลค่าของสัญญาการเขา้
ลงทุนค่าความพร้อมจ่ายต ่าลงกวา่ปกติ ส าหรับปี 2564 การลงทุนในตลาดต่าง ๆ เร่ิมรับรู้ไดว้า่ บางธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ผลกระทบจากโควิด-19 เร่ิมปรับตวัเขา้สู่ภาวะปกติ รายการท่ีเคยเป็นก าไรในปี 2563 จึงกลบัมาสู่ภาวะปกติ หาก
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พิจารณาในช่วงปีใดปีหน่ึงอาจดูเหมือนวา่ มีรายการท่ีค่อนขา้งแตกต่างอยา่งมีนยัยะส าคญั แต่หากมองแค่ช่วงสองปี
น้ี ก็แทบจะไม่พบความแตกต่าง 

(4) คุณพรเทพ ปันจกัสิติ  ผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ผลประโยชน์ตอบแทน
ลดลงเพราะสาเหตุใด ในเม่ือธุรกิจไม่กระทบจากการระบาดของโควิด-19 ซ่ึงปี 2563 จ่ายเงินปันผลอยู่ท่ี 0.8464 
บาท ต่อหน่วย แต่ในปี 2564 ท่ีผา่นมา จ่ายเงินปันผลเพียง 0.5361 บาท ต่อหน่วย 

คุณอนุชิต เกตุตระกูล ช้ีแจงว่า ผลประโยชน์ตอบแทนประกอบดว้ยสองส่วน คือ เงินปันผลและเงิน
ลดทุน โดยในปี 2563 ผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ท่ีประมาณ 1765.17 ลา้นบาท หรือประมาณ 0.8464 บาทต่อหน่วย 
ในขณะท่ีปี 2564 บาทต่อหน่วย ซ่ึงทั้งสองรายการไม่ไดมี้ความแตกต่างอย่างมีนยัยะส าคญั เพียงแต่ว่าดว้ยรูปแบบ
การจ่ายผลตอบแทนท่ีต้องมีการจ่ายเป็นเงินลดทุนบางส่วน อนัเน่ืองมาจากรายการขาดทุน ตามท่ีได้อธิบายใน
ค าถามก่อนหน้า ซ่ึงเป็นการปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี จึงท าให้เม่ือกองทุนรวมจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 
ตอ้งจ่ายออกไปในรูปแบบของเงินลดทุน 

(5) คุณปิยะพงษ ์ประสาททอง ผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ เน่ืองจากสถานการณ์
สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ส่งผลให้ราคาน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
สูงขึ้นมาก อตัราค่าไฟฟ้าไดรั้บผลกระทบอยา่งไร และส่งผลกระทบต่อประชาชนและกองทุนรวมอยา่งไร 

คุณวิภู พิวฒัน์ ช้ีแจงว่า ค่าไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับค่าเช้ือเพลิงเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ราคาค่าเช้ือเพลิงท่ี
เพิ่มขึ้นไม่ไดส่้งผลกระทบต่อกองทุนรวม เน่ืองจากโรงไฟฟ้าดูชัว่โมงการเดินเคร่ืองเป็นหลกั แต่ส่งผลกระทบกบั
ผูใ้ช้ไฟฟ้า เพราะต้นทุนของค่าไฟฟ้า ประมาณ 60-70% มาจากค่าเช้ือเพลิง การก าหนดราคาค่าไฟฟ้าของของ
ประเทศไทยจะอยู่ภายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานแห่งชาติดดยจะดูแลในเร่ืองของค่าใชไ้ฟ 
หรือค่าไฟฟ้าผนัแปร (FT) ส าหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 หรือ 2 ยงัไม่มีทางเลือกในการใชเ้ช้ือเพลิงอ่ืน 
เน่ืองจากโรงไฟฟ้ามีเช้ือเพลิงเดียว ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ดี หากดูในภาพรวมของประเทศไทย มีความ
พยายามเลือกให้โรงไฟฟ้าท่ีสามารถปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงได ้สามารถใชเ้ช้ือเพลิงท่ีเป็นทั้งน ้ ามนัและก๊าซไดใ้นช่วง
ท่ีราคาก๊าซสูงขึ้นกว่าราคาน ้ ามนัเตาหรือน ้ ามนัดีเซล ก็จะปรับไปใช้น ้ ามนัเตาหรือน ้ ามนัดีเซลแทน ทั้งน้ี เพื่อลด
ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิง ซ่ึงจะส่งผลใหส้ามารถบริหารค่าไฟให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมได ้ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัโรงไฟฟ้าแต่ละ
โรงว่ามีความสามารถในการใช้เช้ือเพลิงประเภทอ่ืนหรือไม่ นอกจากน้ี ยงัมีความพยายามท่ีจะใช้โรงไฟฟ้าท่ีมี
ตน้ทุนต่าง ๆ เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ เพื่อลดตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงลง เน่ืองจาก มีตน้ทุนถูกกวา่ค่าก๊าซธรรมชาติ  

สถานการณ์น้ีจะคงอยูไ่ปอีกนานเท่าใด ไม่สามารถตอบได ้โดยจะขึ้นอยูก่บัราคาตลาดก๊าซโลกวา่จะเป็น
อยา่งไร ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าพยายามเลือกใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกท่ีสุด ณ เวลานั้น ๆ อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือน้ีตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง ไม่สามารถมีคลังน ้ ามันเพื่อติดตั้ งถังน ้ ามันส ารองได้ จึงจ าเป็นต้องใช้ก๊าซเป็น
เช้ือเพลิงอยา่งเดียว แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมแต่อยา่งใด เน่ืองจากกองทุนรวมดูเฉพาะชัว่โมงการเดินเคร่ือง  

(6) คุณหิรัญญา เลิศศรีจตุพร ผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ 
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(6.1) การประเมินมูลค่าเงินลงทุนจะท าทุก ๆ ระยะเวลาก่ีปี และสาเหตุใดมูลค่าเงินลงทุนจึงลดลงมาก 

คุณอนุชิต เกตุตระกูล ช้ีแจงว่า ตามเกณฑ์ของส านักงานก.ล.ต. การประเมินมูลค่าเงินลงทุนจัดท า
ประมาณปีละหน่ึงคร้ัง คือ เม่ือส้ินสุดระยะของรายงานการประเมินฉบับก่อนหน้า แต่กองทุนรวมมีนโยบาย
ประเมินมูลค่าเงินลงทุนทุกรอบการปิดบญัชี กล่าวคือ เป็นประจ าทุกไตรมาส 

(6.2) ผลการด าเนินงานในปี 2564 กองทุนรวมมีผลขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน ทั้ง ๆ ท่ีรายไดจ้ากการ
ลงทุนสุทธิอยูท่ี่ 943 ลา้นบาท โปรดช้ีแจง 

คุณอนุชิต เกตุตระกูล ช้ีแจงว่า รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 943 ลา้นบาท จะเป็นไปตามรายไดจ้ากการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม แต่รายการเปล่ียนแปลงมูลค่าของสินทรัพยใ์นปี 2564 มีผลขาดทุนอยูท่ี่ 1,066 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นคนส่วนกนั โดยอาจมีการเปล่ียนแปลง คือ อตัราคาดหวงัของนักลงทุนอาจกลบัไปสู่ภาวะก่อนการระบาด
ของโควิด-19 ทั้งน้ี รายการดงักล่าวไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนคนใดมีขอ้คิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อ
หน่วยลงทุนท่ีเขา้ร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเม่ือเวลา 15.05 น.  

 

          ขอแสดงความนบัถือ 

 

    
   (นายไพรัช มิคะเสน) 

ประธานในท่ีประชุม  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 


