ที บลจ.กท.PIT 0058/2564
วันที 14 มิถนุ ายน 2564
เรือง

การเผยแพร่สรุปประเด็นสําคัญในลักษณะคําถามและคําตอบ จากการสอบถามข้อมูลเพิมเติมของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ที เกี ยวข้อ งกับ การรายงานข้อ มูล แทนการจัด ประชุม สามัญ ของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวม
โครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) 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
โครงสร้า งพื นฐานโรงไฟฟ้ า พระนครเหนื อ ชุด ที 1 การไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (EGATIF)
ประจําปี 2564

ตามทีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท จัด การ”) ในฐานะบริษัทจัดการของ
กองทุ น รวมโครงสร้า งพื นฐาน โรงไฟฟ้ า พระนครเหนื อ ชุ ด ที 1 การไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (EGATIF)
(“กองทุน รวม”) ได้จดั ส่งรายงานข้อมูลและเอกสารประกอบทีเกียวข้อง ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเพือพิจารณารับทราบแทนการ
จัดประชุมสามัญประจําปี 2564 เมือวันที 30 เมษายน 2564 ทีผ่านมา และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูล
เพิมเติมทีเกียวข้องกับรายงานข้อมูลและเอกสารประกอบทีเกียวข้อง ได้ตงแต่
ั วนั ที 1 - 30 พฤษภาคม 2564 นัน
บริษัทจัดการ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รวบรวมคําถามและจัดทําสรุปประเด็นสําคัญในลักษณะคําถาม
และคําตอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ นอกจากนียังได้เผยแพร่คาํ ถามและคําตอบดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ (www.ktam.co.th) และของกองทุนรวม (www.egatif.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 ที
เกียวข้อ งกับ การรายงานข้อ มูล แทนการจัด ประชุม สามัญของผู้ถ อื หน่วยลงทุน ของกองทุน รวมโครงสร้าง
พืนฐานโรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุด ที 1 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต แห่งประเทศไทย (EGATIF) ประจําปี 2564
คําถามที 1 : กองทุนมีแผนทีจะลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานและเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิม
ทุนหรือไม่
คําตอบ :

วัตถุประสงค์หลักในการจัดตังขึนกองทุนรวมคือเพือลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน ซึงมี
ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทน ดังนันถ้ามีโอกาสกองทุนรวมก็พร้อมทีจะพิจารณาเข้าลงทุน ส่วนการ
จะลงทุนเพิมเติมเมือใดนัน หากมีความชัดเจน ทางกองทุนรวม จะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยทราบในลําดับต่อไป

คําถามที 2 : หากมีการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิมทุน จะมีการแจ้งผูถ้ ือหน่วยให้ทราบหรือไม่
คําตอบ :

หากจะมีการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิมทุน กองทุนรวมจะมีการเชิญประชุมผูถ้ ือหน่วย โดยจะมีการ
จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดเพือพิจารณา และจัดส่งไปยังผูถ้ ือหน่วย เพือศึกษาก่อนตัดสินใจ

คําถามที 3 : เมือครบอายุสญ
ั ญาการเข้าลงทุน กองทุนรวมนีจะดําเนินการต่อไปหรือไม่ อย่างไร
คําตอบ :

กองทุนรวมนี ไม่ได้มีการกําหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ดี กองทุนได้ลงทุนในสัญญาการเข้าลงทุนใน
รายได้คา่ ความพร้อมจ่ายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที 1 มีอายุ 20 ปี นับจากวันที กองทุนรวมเข้าลงทุน
ั ญายาวนานกว่าสัญญาที
สําเร็จ หากไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานอืนใดทีมีอายุสญ
กล่าวมาข้างต้นแล้ว เมือครบอายุสญ
ั ญา จะต้องดําเนินการเลิกกองตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในหนังสือชี
ชวน

คําถามที 4 : อัตราค่าไฟฟ้าทีมีการปรับขึนลง มีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือไม่
คําตอบ :

รายได้คา่ ความพร้อมจ่ายทีกองทุนรวมลงทุน ไม่ได้รบั ผลกระทบจากการปรับขึนลงของค่าไฟฟ้า เนืองจาก
กองทุนรวม จะได้รบั รายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึงชําระเงินตามชัวโมงความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้า ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที 1 โดยค่าความพร้อมนีไม่ขึนกับอัตราค่าไฟฟ้า ปริมาณการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่
ระบบ หรือ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมแต่อย่างใด

คําถามที 5 : สิทธิประโยชน์ทางภาษี สําหรับการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานคืออะไร
คําตอบ :

สํา หรับ บุค คลธรรมดา ที ลงทุน ในกองทุน รวมโครงสร้า งพื นฐาน จะได้รับ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ปั น ผลเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี (อัต ราปกติ ส าํ หรับ ภาษี หัก ณ ที จ่ า ย ร้อ ยละ 10) นับ แต่วัน จดทะเบี ย นกองทุน (6
กรกฎาคม 2558)
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คําถามที 6 : รายชือผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม ประจําปี 2564
คําตอบ :

บริษัทจัดการได้พิจารณาและแต่งตังผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
กองทุนรวม ประจําปี 2564 เพือทําหน้าทีในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม
เนืองจากมีประสบการณ์และความเชียวชาญในการสอบบัญชี มีมาตรฐานการทํางานทีดี และมีความรู ้
ความเข้าใจในธุรกิจ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าทีได้เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยมีรายชือผูส้ อบบัญชีดงั นี
1. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 7138

2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4521

3. นางสาวรสพร เดชอาคม

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5659

โดยกําหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึงข้างต้นเป็ นผูต้ รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทุนรวมได้ และในกรณีทีผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สํานักงาน
อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตรายอืนของ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เพือทําหน้าทีแทนได้
คําถามที 7 : กองทุนรวมมีการจ่ายเงินปั นผลหรือไม่ อย่างไร
คําตอบ :

กองทุน รวมมี น โยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้แ ก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน อย่ า งน้อ ยปี ล ะ 2 ครัง อย่ า งไรก็ ดี อัต รา
ผลตอบแทนทีจะจ่ายนัน จะขึนอยู่กบั ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยทีผ่านมามีรายละเอียดดังนี

ข้อ มูล การจ่ายประโยชน์ต อบแทนของ EGATIF ย้อ นหลัง 5 ปี และยอดสะสม
ต่อ หน่วย (บาท)
2559
2560
2561
2562
2563
เงินปั นผล
0.5200 0.7900 0.7900 0,7800
0.8464
เงินลดทุน
0.2820 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000
รวม
0.8020 0.7900 0.7900 0.7800
0,8464

ตังแต่จ ัด ตัง
3.9514
0.2820
4.2334

คําถามที 8 : ปั จจุบนั กองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย อยากทราบว่าในอนาคตกองทุนจะไป
ลงทุนในธุรกิจอืน เพิมเติมหรือไม่
คําตอบ :

วัตถุประสงค์หลักในการจัดตังขึนกองทุนรวมคือเพือลงทุนในกิจการโครงสร้างพืนฐานประเภทต่างๆ ที
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ดังนันถ้ามีโอกาสในการลงทุนในกิจการโครงสร้างพืนฐาน ทีเป็ นไปตามกฎที
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด กองทุนรวมก็พร้อมทีจะพิจารณาเข้าลงทุน

คําถามที 9 : ผลกระทบจากโรค COVID-19 ต่อกองทุนรวมหรือไม่
คําตอบ :

รายได้คา่ ความพร้อมจ่ายทีกองทุนรวมลงทุน ไม่ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของ COVID 19 เนืองจาก
กองทุนรวม จะได้รบั รายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึงแปรผันตามชัวโมงความพร้อมของโรงไฟฟ้าพระนคร

2

เหนื อ ชุดที 1 ในการจ่ายไฟฟ้า โดยไม่ขึนกับการจ่ายไฟฟ้า เข้าสู่ระบบและหรือปริมาณการใช้ไฟฟ้า
โดยรวมแต่อย่างใด
คําถามที 10 : ในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนแต่ละงวด มีการคืนทุนหรือไม่ และจะคืนทุนเมือใด
คําตอบ :

ในปี 2563 ทีผ่านมา กองทุนรวมได้จ่ายประโยชน์ตอบแทน ในรูปแบบเงินปั นผลจากกําไรสุทธิ และกําไร
สะสม ทังนีสามารถศึกษาประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ทังในรู ปแบบเงินปั นผล และเงินลดทุน
ตามทีระบุในข้อ 8 อย่างไรก็ดี ในกรณีทีไม่มีการลงทุนเพิมเติม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั การทยอยคืนเงิน
ลงทุนผ่านกระบวนการลดมูลค่าหน่วยลงทุน ตลอดระยะเวลา 20 ปี ตามสัญญาเข้าลงทุนในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย (สินสุด กรกฎาคม 2578) ซึงจะทยอยจ่ายได้ในกรณีทีกองทุนรวมมีสภาพคล่องและไม่มี
กําไรสะสม แต่หากกองทุนรวมมีกาํ ไรสะสม กองทุนรวมจะจ่ายผลตอบแทนในรู ปเงินปั นผลแทนการลด
ทุน

3

