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เรือ่ง การเผยแพรส่รุปประเด็นค าถามและค าตอบส าหรบัผูถื้อหนว่ยลงทนุ เก่ียวกบัการรายงานเรือ่งตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน
โรงไฟฟา้อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์(ABPIF) ประจ าปี 2564 

 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ตามที่บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทกองทนุรวมโครงสรา้ง
พืน้ฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร ์(ABPIF) (“กองทุนรวม”) ไดด้  าเนินการจดัสง่รายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งให ้  
ผูถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบแทนการจัดประชุมสามญัประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2564 และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หนว่ยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม ไดต้ัง้แต ่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 16 เมษายน 2564 นัน้  

 
บริษัทจัดการ ขอแจง้ใหท้ราบว่า ไดร้วบรวมรายการค าถามและจัดท าสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถาม 

และค าตอบ ตามท้ายนี ้ พร้อมทั้ง ได้เผยแพร่ค าถามและค าตอบดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่   
https://abpif.thailisted.company/th/document/unitholders-meeting โดยผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูได้
ตัง้แตว่นัท่ี 30 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ  
 

     ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

     นางสาวสนุิดา มีชกูลุ 
ผูม้ีอ  านาจรายงานสารสนเทศ 
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เร่ือง สรุปประเด็นค าถามและค าตอบส าหรบัผูถื้อหนว่ยลงทนุเก่ียวกบัการรายงานเรือ่งตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งให้
ผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบแทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน
โรงไฟฟา้อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์(ABPIF) ประจ าปี 2564 
 

             ตามที่บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบรษัิทจดัการกองทนุ
รวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร ์(ABPIF) (“กองทุนรวม”)ไดด้  าเนินการจดัสง่รายงานเรือ่งตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบแทนการจัดประชุมสามญัประจ าปี 2564 รวมถึงไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวลงบน
เว็บไซตบ์ริษัทจัดการ เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2564 และไดด้  าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม
มายงับรษัิทจดัการไดต้ัง้แต ่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 16 เมษายน 2564 นัน้  

ในการนี ้บรษัิทจดัการไดร้วบรวมค าถามจากผูถื้อหนว่ยลงทนุและจดัท าสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะ
ค าถามและค าตอบ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 
ค าถามที่ 1 หากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองลงทุนในคร้ังแรก ครบ
ก าหนดในวันที่ 27 กันยายน 2565 และกองทุนรวมไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม ณ วันที่เลิกโครงการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนอยา่งไร  
 
ค าตอบ              จากรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมขอ้ 37 เรือ่ง การช าระบญัชีของกองทนุรวม และวิธีการเฉลี่ย
เงินและหรอืทรพัยส์นิอื่นคืนใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุเมื่อมีการเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม 
 ผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคืนตามสดัส่วนหากกองทุนรวมตอ้งเลิกไป โดยบริษัท
จดัการจะจดัใหม้ีผูช้  าระบญัชีที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ เป็นผูช้  าระบญัชี โดยจะไดด้  าเนินการใหม้ีการ
จ าหน่ายทรพัยส์ินของกองทนุรวม ช าระภาระหนีส้ินของกองทนุรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงิน และ/หรือทรพัยส์ินอื่น คืน
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเฉลี่ยตามจ านวนหน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละรายถืออยู่ตามสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ 
ณ  วนัปิดกองทนุ ซึง่จะด าเนินการจ่ายคืนผูถื้อหนว่ยลงทนุ ในรูปแบบการจ่ายเงินปันผล และ/หรอื การลดทนุ 

ค าถามที่ 2  ประวัติการจ่ายเงนิปันผลและลดทุนจดทะเบียน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวม 

ค าตอบ  

ครัง้ที ่ ระยะเวลาการด าเนินงาน 
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีลดลง   

ตอ่หนว่ย (บาท) 
เงินปันผลจ่าย        
ตอ่หนว่ย (บาท) 

1 19 ก.ย. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 1.0115 0.5440 
2 1 ม.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2557 0.3258 0.3278 
3 1 ก.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.3258 0.3036 
4 1 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.3441 0.2678 
5 1 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.3441 0.2985 
6 1 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.4058 0.2900 
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ครัง้ที ่ ระยะเวลาการด าเนินงาน 
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีลดลง   

ตอ่หนว่ย (บาท) 
เงินปันผลจ่าย        
ตอ่หนว่ย (บาท) 

7 1 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.4058 0.6194 
8 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.3650 0.2539 
9 1 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.3650 0.6160 
10 1 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.5133 0.2067 
11 1 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.5133 0.3284 
12 1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 1.1508 0.1562 
13 1 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.7657 0.1367 
14 1 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.5400 0.0913 
15 1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.5400 0.0526 

รวม 7.9160 4.4929 
 

   

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

                                                                                      บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสกิรไทย จ ากดั  

                      กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟา้อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์  


