
 

สรุปประเดน็สําคัญในลักษณะคาํถามและคําตอบ จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่
เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมลู แทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) ประจาํปี 2563 

คาํถามที่ 1 รายช่ือผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ประจําปี 2563 

คาํตอบ  บริษัทจดัการได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบ

บญัชีของกองทุนรวม ประจําปี 2563 เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของ

กองทุนรวม เน่ืองจากมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี 

และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ตลอดจนปฏิบติัหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี

ดงันี ้

  1. นางสาวสชุาดา ตนัติโอฬาร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  7138 

  2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  4521 

  3. นางสาวรสพร เดชอาคม   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  5659 

โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

กองทุนรวมได้ และในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สํานักงาน 

อีวาย จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอื่นของ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เพื่อทําหน้าที่แทนได้  

คาํถามที่  2 การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรประจําปีของโรงไฟฟ้า จะส่งผลกระทบต่อเงินปันผลหรือไม่ มีแผนการ

บํารุงรักษาในอนาคตอย่างไร 

คาํตอบ  การบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรประจําปี คือ การบํารุงรักษาท่ีได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า (Planned Outage)  

โดยการวางแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรประจําปีจะอ้างอิงแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรหลกั (เคร่ือง

กังหนัก๊าซ) ที่จะต้องทําการบํารุงรักษาตามรอบจํานวนชัว่โมงท่ีเดินเคร่ืองจกัรหลกัเพื่อให้สอดคล้องกบั

มาตรฐานแผนการบํารุงรักษาของผู้ผลิตเคร่ืองจกัรหลกั ดงันัน้ไม่ว่าจะเป็นการบํารุงรักษาตามแผนที่ใช้

เวลามากหรือน้อยในแต่ล่ะปี หากโรงไฟฟ้าสามารถบํารุงรักษาได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผน ก็

จะได้รายได้ตามที่กําหนดไว้ในสญัญาและไม่กระทบถึงการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม  

ในทางกลบักนัถ้าโรงไฟฟ้าซอ่มบํารุงเคร่ืองจกัรประจําปีลา่ช้ากว่าแผนท่ีได้กําหนดไว้ในแต่ละ่ปี และสง่ผล

กระทบกับรายได้ความพร้อมจ่ายเน่ืองจากโรงไฟฟ้าไม่สามารถเดินเคร่ืองจักร (Operate) ได้ครบตาม

จํานวนชัว่โมงที่กําหนดไว้ในแตล่ะปี อาจเป็นเหตใุห้กระทบตอ่การจ่ายเงินปันผลได้  

ทัง้นี ้สําหรับแผนการซ่อมบํารุงในอนาคต สามารถศึกษาได้จากรายงานประจําปี หวัข้อ 2.5.1 เร่ืองการ

จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 



คาํถามที่  3 การเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของ กองทนุรวม จะได้รับสิทธิประโยชน์ใดบ้าง 

คาํตอบ  สิทธิประโยชน์ที่ผู้ ถือหน่วยจะได้รับจากกองทนุรวมคือการได้รับเงินปันผลและเงินคืนทนุ โดยกองทนุรวม 

มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ

กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม กองทุนรวมอาจจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยลงทนุจากกําไรสะสมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการ จะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจาก

กําไรสทุธิที่ปรับปรุงข้างต้น หรือจากกําไรสะสมในกรณีที่กองทุนรวมยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ กองทุน

รวมมีนโยบายท่ีจะคืนสภาพคล่องส่วนเกินใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยการลดทุน ทัง้นีผู้้ ถือ

หน่วยอาจพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 7.2 “นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงิน” 

ของหนงัสือชีช้วน 

คาํถามที่  4 ปัจจุบนักองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย อยากทราบว่าในอนาคตกองทุนจะไป

ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ 

คาํตอบ  วตัถุประสงค์หลกัในการจดัตัง้ขึน้กองทุนรวมคือเพื่อลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งมีศกัยภาพใน

การสร้างผลตอบแทนดังนัน้ถ้ามีโอกาสกองทุนรวมก็พร้อมที่จะพิจารณาเข้าลงทุน ส่วนการจะลงทุน

เพิ่มเติมเม่ือใดนัน้ หากมีความชดัเจน ทางกองทนุรวม จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบในลําดบัตอ่ไป 

คาํถามที่  5 ถ้าต้องการทราบรายละเอียดความเคล่ือนไหวการทําธุรกรรมของกองทนุรวม จะติดตามได้ในช่องทางใด 

คาํตอบ  ในการทําธุรกรรมของกองทุนนัน้แบ่งเป็นธุรกรรมในทรัพย์สินหลัก ได้แก่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง

พืน้ฐาน ซึง่กองทนุได้เข้าลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุที่ 1 ซึง่

เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย มีอาย ุ20 ปี นบั

จากวนัที่ กองทนุรวม เข้าลงทนุสําเร็จ (สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย เร่ิม 8 กรกฎาคม 

2558 สิน้สดุ 7 กรกฎาคม 2578) 

สว่นธุรกรรมการลงทนุในทรัพย์สินอื่น เช่น การฝากเงิน และการซือ้พนัธบตัรนัน้ มีวตัถปุระสงค์เพื่อบริหาร

สภาพคล่อง ซึ่งผู้ ถือหน่วยสามารถหาข้อมลูเพิ่มเติมได้จากงบการเงินของกองทนุรวม ที่จะมีการเปิดเผย

ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศ ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นประจําทกุไตรมาส ได้ที่ www.set.or.th 

คาํถามที่  6 การลงทนุในสิทธิรายได้คา่ความพร้อมใช้ กองทนุรวมไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ดงันัน้เป็นสิทธิการเช่าใช่

หรือไม่ และสญัญาเข้าลงทนุสิน้สดุวนัที่ 13 กรกฎาคม 2578 

คาํตอบ กองทุนรวมเข้าลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 เป็น

ระยะเวลา 20 ปี(สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย เร่ิม 8 กรกฎาคม 2558 สิน้สุด 7 

กรกฎาคม 2578) กองทนุรวมไม่ได้มีสิทธิในทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าแตอ่ย่างใด จงึไม่ใช่สิทธิการเช่า 



 

คาํถามที่  7 เม่ือกองทนุรวมลงทนุไปจนครบอายุสญัญา จะมีการต่ออายขุองกองทนุรวม หรือ เสนอขายกองทุนรวม

ใหม่หรือไม่ 

คาํตอบ  กองทนุรวมนี ้ไม่ได้มีการกําหนดอายโุครงการ โดยที่สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายใน

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุที่ 1 มีอาย ุ20 ปี นบัจากวนัที่ กองทนุรวมเข้าลงทนุสําเร็จ หากมีการเข้าลงทนุ

ในโรงไฟฟ้าชดุอื่นๆ ซึ่งมีอายสุญัญา สิน้สดุภายหลงัสญัญาเข้าลงทนุในค่าความพร้อมจ่ายในโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือชดุที่ 1 ที่ได้กลา่วมาข้างต้น กองทนุรวมก็ยงัคงดําเนินการตอ่เป็นปกติ  

อย่างไรก็ดี หากจะมีการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมในอนาคต กองทนุรวมจะต้อง

นําเสนอเพ่ือขอมติที่ประชมุผู้ ถือหน่วยและต้องได้รับมติให้เข้าลงทนุ กองทนุรวมจงึจะสามารถดําเนินการ

ลงทนุได้ 

คาํถามที่  8 เม่ือครบอายสุญัญาการเข้าลงทนุ หน่วยลงทนุจะมีมลูคา่เข้าใกล้ศนูย์ ใช่หรือไม่ 

คาํตอบ  กองทนุรวมนี ้ไม่ได้มีการกําหนดอายโุครงการ อย่างไรก็ดี สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อม

จ่ายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุที่ 1 มีอาย ุ20 ปี นบัจากวนัที่ กองทนุรวมเข้าลงทนุสําเร็จ หลงัจากนัน้

หากไม่มีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม อีกทัง้กองทุนรวมได้จ่ายเงินปันผลและลดทุนจน

หมดแล้ว มลูคา่สินทรัพย์สทุธิของกองทนุรวมจะเป็นศนูย์ ซึง่เป็นไปตามหลกัการบญัชีโดยทัว่ไป 

คาํถามที่  9 ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม มีโอกาสปรับตวัเพิ่มขึน้หรือลดลง มีปัจจยัใด 

คาํตอบ  เน่ืองจากกองทนุรวมลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 การรักษาความ

พร้อมในการจ่ายกระแสไฟฟ้า จึงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลถึงรายได้ของกองทุนรวม โดยไม่ได้ขึน้อยู่กับ

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต และ/หรือ การบริหารคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานแตอ่ย่างใด 

คาํถามที่  10 สิทธิประโยชน์ทางภาษี สําหรับการลงทนุในกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานคืออะไร 

คาํตอบ  การซือ้หรือขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานไม่ใช่รายการลดหย่อนในการเสียภาษีของ

บคุคลธรรมดา อย่างไรก็ดี สําหรับบคุคลธรรมดา ที่ลงทนุในกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน จะได้รับยกเว้น

ภาษีเงินปันผลเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัแต่วนัจดทะเบียนจัดตัง้กองทุน (อตัราปกติสําหรับภาษีหัก ณ ที่

จ่าย ร้อยละ 10) 

คาํถามที่  11 ผลกระทบจากโรค COVID-19 ตอ่กองทนุรวมมีอะไรบ้าง 

คาํตอบ  รายได้คา่ความพร้อมจ่ายที่กองทนุรวมลงทนุ ไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID 19 เน่ืองจาก

กองทุนรวม จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งมีที่มาจากค่าตอบแทนตามความพร้อมของโรงไฟฟ้า



พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในการจ่ายไฟฟ้า โดยไม่ขึน้กับการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบและหรือปริมาณการใช้

ไฟฟ้าโดยรวมแตอ่ย่างใด 

คาํถามที่  12 ปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ คืออะไร 

คาํตอบ  ปัจจยัหลกัที่ส่งผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุนได้แก่ ความต่อเน่ืองของการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้า 

โดยตวัแปรที่จะส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าความพร้อมจ่ายนัน้ ขึน้อยู่กับความสามารถในการดูแลและ

บํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ให้มีกําลงัผลิตไฟฟ้าตามสญัญาและมีความพร้อมในการจ่าย

ไฟฟ้าเป็นสําคญั 

อย่างไรก็ดี นกัลงทนุสามารถศึกษาเร่ืองปัจจัยความเส่ียงทัง้หมดที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยลงทุนใน

จากหนงัสือชีช้วน ข้อ 6 เร่ืองปัจจยัความเส่ียงของกองทนุรวม 

คาํถามที่  13 กองทนุรวม มีอายสุญัญาก่ีปี 

คาํตอบ  สญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายมีอายุ 20 ปี เข้าลงทุนวนัที่ 8 กรกฎาคม 2558 สิน้สดุ

วนัที่ 7 กรกฎาคม 2578 โดยมีอายสุญัญาคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 62 อยู่ที่ 15 ปี 6 เดือน 7 วนั 

คาํถามที่  14 จะมีการจดัประชมุเหมือนในปีที่แล้วที่จดัที่ศนูย์การประชมุไบเทค บางนา อีกหรือไม่ 

คาํตอบ  เน่ืองจากในปีนี ้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดขอเชือ้ไวรัส โควิด 19 เพื่อบรรเทาผลกระทบและความเส่ียง

ที่อาจเกิดขึน้จากการจัดประชุมที่มีการรวมตัวกันของบุคคลเป็นจํานวนมาก กองทุนรวม จึงพิจารณา

จัดส่งรายงานและเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหน่วย

ลงทนุ จงึทําให้ในปี 2563 นี ้จะไม่มีการจดัประชมุเหมือนในปีที่ผ่านมา 

คาํถามที่  15 ขอสอบถามสถานะของกองทนุรวม 

คาํตอบ  สถานะทางการเงินของกองทนุรวม ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2562 โดยมีรายละเอียดที่สําคญัดงันี ้

ผลการดาํเนินงาน (หน่วย:บาท) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
รวมรายได้จากการลงทนุ 1,095,208,619 
รวมคา่ใช้จ่าย 29,862,844 
รายได้จากการลงทนุสทุธิ 1,065,345,775 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการลงทนุ (49,059,307) 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน 1,016,286,468 



นอกจากนี ้งบแสดงฐานะทางการเงินสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตจาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เรียบร้อยแล้ว จงึเห็นสมควรแถลงชีแ้จงให้ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุรับทราบ ดงันี ้

ผลการดาํเนินงาน (หน่วย:บาท) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
รวมสินทรัพย์ 21,118,037,022 
รวมหนีสิ้น 2,371,593 
สินทรัพย์สทุธิ 21,115,665,429 
มลูคา่สินทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย 10.1249 
จํานวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 2,085,500,000 

ทัง้นีผู้้ ถือหน่วยสามารถอา่นเพิ่มเติมได้จาก งบการเงินประจําปี และรายงานประจําที่สามารถ Download 

ได้จาก website ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (www.set.or.th) และ เว็บไซท์ของกองทนุรวม (www.egatif.com) 

หรือสามารถขอรับเอกสารได้ที่บริษัทจดัการ 

คาํถามที่  16 หากมีการเสนอขายหน่วยลงทนุสว่นเพิ่มทนุ จะมีการแจ้งผู้ ถือหน่วยให้ทราบหรือไม่ 

คาํตอบ  หากจะมีการเสนอขายหน่วยลงทนุส่วนเพิ่มทนุ กองทนุรวม จะมีการเชิญประชมุผู้ ถือหน่วยและจะมีการ

จดัเตรียมรายละเอียดเพื่อพิจารณา และจดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยได้ศกึษาก่อนตดัสินใจ 

คาํถามที่  17 กองทนุรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างไร 

คาํตอบ  กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ อย่างไรก็ดีอัตรา

ผลตอบแทนที่จะจ่ายนัน้ จะขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม 

 


