
 
ท่ี 701/2563      วนัท่ี 13 เมษายน 2563 

 

เร่ือง  นาํส่งรายงานขอ้มูลของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี (SUPEREIF) ประจาํปี 2563  

สาํหรบัผูถื้อหนว่ยลงทนุ แทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุประจาํปี 2563 

 

เรียน  ทา่นผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟา้ ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี (SUPEREIF) 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามและสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข้องกับรายงานขอ้มูลของกองทุนรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟา้ ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี (SUPEREIF) ประจาํปี 2563 แทนการจดัประชุมสามญั

ผูถื้อหนว่ยลงทนุประจาํปี 2563 และเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ตามท่ีบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทนุรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี (SUPEREIF) (“กองทุนฯ”) ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบว่า บริษัทจดัการได้

เห็นควรใหม้ีการจดัสง่รายงานขอ้มลูและเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งรวมถึงรายงานประจาํปี 2562 

ของกองทนุฯ (ในรูปแบบแผน่บนัทกึขอ้มลู) ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุรบัทราบในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ

ประจาํปี 2563 แทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุประจาํปี 2563 ของกองทนุฯ ทางไปรษณียต์อบรบั ใหแ้กผู่ถื้อหนว่ยลงทนุ

ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ในวนัท่ี 9 เมษายน 2563 ซึง่เป็นวนักาํหนดสทิธิของผูถื้อหนว่ยลงทนุ

ท่ีจะไดร้บัการจัดส่งรายงานขอ้มูลแทนการจัดประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยลงทุนประจาํปี 2563 ของกองทุนฯ (Record Date) 

อนัเน่ืองมาจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควิด 19 นัน้ 

ในการนี ้บริษัทจัดการจึงขอนาํส่งรายงานขอ้มูลของกองทุนฯ ประจาํปี 2563 สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุน แทนการจัด

ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจาํปี 2563 (“รายงานข้อมูล”) และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

รบัทราบตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

เร่ืองที่ 1  รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเร่ืองที่สาํคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต 

บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรใหร้ายงานเรื่องดังต่อไปนีใ้ห้ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ รบัทราบ โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

1.1  ขอ้มลูเก่ียวกบักองทนุฯ 

บรษัิทจดัการไดจ้ดัทาํสรุปขอ้มลูเก่ียวกบักองทนุฯ ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 ของกองทนุฯ  ซึ่งจะไดจ้ดัสง่

ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุพรอ้มกบัรายงานขอ้มลูนีใ้นรูปแบบแผน่บนัทกึขอ้มลู  โดยขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบักองทนุฯ มีดงันี ้
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ขอ้มลูทั่วไป 

ช่ือกองทนุรวม กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟา้ ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ ี

ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์ SUPEREIF 

ประเภทกองทนุ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

จาํนวนหนว่ยลงทนุ 515 ลา้นหนว่ย 

เงินทนุจดทะเบียน • วนัจดัตัง้กองทนุฯ : 5,150.00 ลา้นบาท  

• หลงัจ่ายคืนเงินทนุครัง้ท่ี 1 : 5,129.40 ลา้นบาท 

มลูคา่ท่ีตราไวต้อ่หนว่ย • วนัจดัตัง้กองทนุฯ : 10.0000  บาท  

• หลงัจ่ายคืนเงินทนุครัง้ท่ี 1 : 9.9600  บาท 

บรษัิทจดัการ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั 

ผูส้นบัสนนุ บรษัิท ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี คอรเ์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (“SUPER”) 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั )มหาชน(   

ขอ้ตกลงการถือหนว่ย

ลงทนุ 

SUPER ตอ้งรกัษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ของ

จาํนวนหน่วยลงทนุท่ีออกและเสนอขายครัง้แรกทัง้หมด จนกว่าจะครบระยะเวลา 12 ปี 

นบัแต ่(และรวมถึง) วนัท่ีกองทนุฯ เขา้ลงทนุสาํเรจ็ 

 

รายละเอียดทรพัยส์นิท่ีกองทนุฯ ลงทนุ 

รายละเอียดทรพัยส์นิ สิทธิในรายไดส้ทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บน

พืน้ดินขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) ของ บริษัท 17 อญัญวีร ์

โฮลดิง้ จาํกดั (“17AYH”) และ บริษัท เฮลท ์แพลนเน็ท เมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(“HPM”) ท่ีประกอบกิจการผลติและจาํหนา่ยไฟฟา้ใหแ้ก่ การไฟฟา้สว่นภมูิภาค (“กฟภ.”) 

หรือ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”)  (แลว้แตก่รณี) จาํนวนทัง้หมด 19 โครงการ โดยมี

ปรมิาณพลงัไฟฟา้สงูสดุท่ีเสนอขายตามท่ีระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ารวม 118 เมกะวตัต ์

ซึง่ระยะเวลาตามสญัญาเขา้ลงทนุของกองทนุฯ (สญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ) จะเริม่ตัง้แต่

วนัท่ีกองทนุฯ เขา้ลงทนุสาํเรจ็ คือวนัท่ี 14 สงิหาคม 2562 จนถึงวนัสิน้สดุอายสุญัญาโอนสิทธิ

รายไดส้ทุธิ คือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2584 (ซึ่งเป็นวนัเดียวกบัวนัสิน้สดุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

ของโรงไฟฟา้โครงการสดุทา้ย) หรอืคิดเป็นระยะเวลาการลงทนุทัง้สิน้ประมาณ 22 ปี 

ผูบ้รหิารทรพัยส์นิ SUPER 

วนัท่ีเขา้ลงทนุ วนัท่ี 14 สงิหาคม 2562 

อายกุารจดัหา

ผลประโยชน ์
ตัง้แตว่นัท่ี 14 สงิหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2584 

ตน้ทนุเงินลงทนุ 7,928.00 ลา้นบาท 

ราคาประเมินลา่สดุ 7,826.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
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1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

• วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุฯ : 7 สงิหาคม 2562 

• วนัท่ีกองทนุฯ เขา้ลงทนุในสทิธิในรายไดส้ทุธิสาํเรจ็ : 14 สงิหาคม 2562 

• วนัท่ีหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ เริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย : 21 สงิหาคม 2562 

1.3 การจดัการกองทนุฯ ในเรือ่งท่ีสาํคญั และแนวทางการจดัการกองทนุฯ ในอนาคต 

สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

ปัจจุบนั กองทนุฯ ยงัไม่ไดร้บัผลกระทบในทางลบใดๆ ท่ีมีนยัสาํคญัจากสถานการณด์งักลา่ว โดยในสว่นรายไดข้อง

โครงการ ยงัไม่พบข่าวท่ีว่า รฐับาล กฟภ. หรือ กฟน. จะมีนโยบายขอปรบัลดอตัราค่ารบัซือ้ไฟฟ้า และ/หรือ ขอลด

ปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟา้จากผูผ้ลติไฟฟา้ขนาดเลก็มากแตอ่ยา่งใด สาํหรบัในสว่นของค่าใชจ้่ายของโครงการ ค่าใชจ้่าย

สว่นใหญ่ถกูกาํหนดไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ตัง้แตแ่รก นอกจากนี ้SUPER ในฐานะผูบ้ริหารทรพัยส์ิน ก็มีธุรกิจหลกั

เก่ียวขอ้งกบัโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์ซึง่มีแหลง่รายไดท่ี้มั่นคง จึงคาดวา่จะไมไ่ดร้บัผลกระทบใดๆ ท่ีมีนยัสาํคญั  

ทัง้นี ้หากกองทนุฯ ไดร้บัผลกระทบในทางลบใดๆ ที่มีนยัสาํคญัจากสถานการณด์งักลา่ว บริษัทจดัการจะรายงาน

ผลกระทบและแนวทางการจดัการใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทราบโดยเรว็ 

การลงทนุในอนาคต 

สาํหรบัการลงทนุในอนาคต กองทนุฯ จะมุง่เนน้การลงทนุในทรพัยส์นิกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานประเภทไฟฟ้า และ/หรือ 

พลงังานทางเลือก เป็นหลกั โดยจะมุ่งเนน้การลงทุนในทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีก่อสรา้งแลว้เสร็จและมี

ประวตัิผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัพอสมควร อีกทัง้ยงัตอ้งเป็นทรพัยส์นิกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีมีศกัยภาพ และคาด

ว่าจะสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดใ้นระดบัท่ีน่าสนใจในระยะยาว ซึ่งกองทุนฯ มิไดม้ีขอ้จาํกัด 

หรอืนโยบายวา่จะเขา้ลงทนุในทรพัยส์นิกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานของกลุม่บรษัิทใดเป็นการเฉพาะ  

ภาวะการแขง่ขนั / คูแ่ขง่ขนัท่ีสาํคญั 

โรงไฟฟ้าท่ีกองทุนฯ เขา้ลงทุนในสิทธิในรายไดส้ทุธิมิไดม้ีการแข่งขันกับโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าท่ีเปิด

ดาํเนินการอยู่ ณ ปัจจุบนั หรือโรงไฟฟ้าท่ีจะเปิดดาํเนินการในอนาคต เน่ืองจากคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของ 

17AYH และ HPM ตกลงรบัซือ้พลงังานไฟฟ้าท่ี 17AYH และ HPM ผลิตไดต้ลอดอายสุญัญา ซึ่งสญัญาดงักลา่วเป็น

สญัญาระยะยาวและมีอายสุอดคลอ้งกบัสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิของกองทนุฯ 

การกูย้ืมเงิน 

กองทุนฯ ยังมีเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้ในการดาํเนินงานโดยไม่ตอ้งมีการกู ้ยืมเงิน โดยอัตราส่วนหนีส้ินรวมต่อ

สินทรพัยส์ทุธิของกองทนุฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อยูใ่นสดัสว่นท่ีตํ่าเพียง 0.56 เทา่ (เมื่อเทียบกบัอตัราสว่นสงูสดุ

ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”)  อนญุาต คือ 3.00 เท่า) ทัง้นี ้

หากกองทนุฯ มีความจาํเป็นตอ้งกูย้ืมเงินเพ่ิมเติมจากผูใ้หกู้ใ้นปัจจุบนั ผูใ้หกู้อ้าจตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบอื่นๆ อีก

หลายประการ เช่น สาเหตุที่กองทุนฯ จาํเป็นตอ้งกูย้ืมเพิ่มเติม หลกัประกันที่กองทุนฯ จะมอบใหผู้ใ้หกู้เ้พิ่มเติม 

อัตราส่วนของจาํนวนเงินกู้ทัง้หมดต่อจาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
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(ซึ่งเดิมผูใ้หกู้ม้ีอตัราสว่นท่ีแนน่อนกาํหนดไวใ้นการพิจารณาอนมุตัิเงินกู)้ เป็นตน้  

บริษัทจัดการจะดาํเนินการพิจารณาและติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกูย้ืมเงินของกองทุนฯ รวมถึงแนวโนม้

อตัราดอกเบีย้อยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือประเมินความเสี่ยงและบริหารจดัการอย่างเหมาะสม โดยกองทนุฯ อาจพิจารณาใช้

เครือ่งมือทางการเงินเพ่ือลดความเสีย่งจากการกูย้ืมเงินหรอืความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ตลอดจนดาํเนินการเจรจา

กบัผูใ้หกู้เ้พ่ือขอขยายระยะเวลาการชาํระหนี ้ขอผ่อนผนัเง่ือนไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกองทุนฯ เป็นตน้ 

โดยกองทนุฯ จะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้คาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ

เป็นสาํคญั 

สาํหรับอัตราดอกเ บี ้ย เงินกู ้ขั ้นตํ่า  (“MLR”)  ของผู ้ให ้กู ้ ณ วันที่บริษัทจัดการรวบรวมข้อมูลเ พื่อจัดทาํ

หนังสือชี ้ชวนของกองทุนฯ (วันท่ี 9 กรกฎาคม 2562) อยู่ท่ีรอ้ยละ 6.25 ต่อปี สว่น MLR ของผูใ้หกู้ ้ณ วนัท่ีรวบรวม

ขอ้มูลเพ่ือจัดทาํรายงานประจาํปี 2562 (วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563) อยู่ท่ีรอ้ยละ 6.00 ต่อปี โดยล่าสุด เมื่อวันท่ี 

10 เมษายน 2563 MLR ของผูใ้หกู้ป้รบัลดลงเหลืออยู่ท่ีรอ้ยละ 5.475 ทัง้นี ้การท่ี MLR ของผูใ้หกู้ป้รบัลดลง จะทาํให้

ดอกเบีย้จ่ายของกองทุนฯ ลดลง และส่งผลใหก้องทุนฯ สามารถจ่ายเงินปันผลไดเ้พ่ิมมากขึน้ โดยจะส่งผลตัง้แต่

ปีท่ี 2 ของการกู้ยืมเงินเป็นตน้ไป (เน่ืองจากอัตราดอกเบีย้ในการกูย้ืมปีแรกเป็นอตัราคงท่ี) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

กองทุนฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 ครัง้ (เวน้แต่ในช่วงปีปฏิทินแรก 

และปีปฏิทินสุดท้ายของการลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งระยะเวลาการลงทุนหรือระยะเวลาการจัดหาผลประโยชน์

ในทรพัยส์ินอาจไม่เต็มปีปฏิทิน บริษัทจัดการจะใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาจาํนวนครัง้ของการจ่ายเงินปันผลในปี

ดงักลา่วตามความเหมาะสม) ในกรณีท่ีกองทนุฯ มีกาํไรสะสมเพียงพอ ทัง้นี ้ตามท่ีไดร้ะบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุฯ 

กองทนุฯ ไมม่ีการประกาศจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานงวดวนัท่ี  7 สิงหาคม 2562  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

เน่ืองจากบริษัทจดัการเห็นวา่กองทนุฯ เพ่ิงจะเขา้ลงทนุในปีปฏิทินแรก ซึ่งระยะเวลาการจดัหาผลประโยชนย์งัไม่เต็ม

ปีปฏิทิน จึงเห็นควรกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 (สาํหรับรอบผลการดาํเนินงานงวดวันท่ี 

7 สงิหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) เป็นปีละ 1 ครัง้ ในกรณีท่ีกองทนุฯ มีกาํไรสะสมเพียงพอ 

การติดตามดแูลการปฏิบตังิานของผูบ้รหิารทรพัยส์นิ 

นอกจากการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นประจาํทุกเดือนแลว้  

บริษัทจัดการยงัมีนโยบายที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการโรงไฟฟ้าทุกโครงการ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ (ตาม

เกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. มิไดม้ีขอ้กาํหนดใหต้อ้งมีการไปตรวจเยี่ยมทรพัยส์ินที่กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน

เขา้ลงทนุ) ร่วมกับทางผูดู้แลผลประโยชน ์รวมถึงกาํหนดใหท่ี้ปรึกษาของกองทุนฯ ไปตรวจเยี่ยมโครงการโรงไฟฟ้า    

ทุกโครงการเป็นประจาํปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทาํรายงานประจาํปีสรุปประเด็นสาํคัญต่างๆ ของโรงไฟฟ้าท่ี

ที่ปรึกษาตรวจพบ พรอ้มขอ้เสนอแนะ มาใหบ้ริษัทจัดการรบัทราบดว้ย โดยบริษัทจัดการมีแผนท่ีจะนาํผลสรุปใน

รายงานประจาํปีของท่ีปรกึษาดงักลา่วมาหารือรว่มกบั 17AYH HPM และ SUPER เพื่อที่จะไดร้ว่มกนัแกไ้ขปรบัปรุง

การดาํเนินงานของโรงไฟฟา้ในปีตอ่ๆ ไปใหม้ีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
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ความเห็นของบรษัิทจดัการ  

บริษัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการกองทนุฯ ในเรื่องท่ีสาํคญั รวมถึง

แนวทางการจดัการกองทนุฯ ในอนาคต  

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์  

ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องท่ีสาํคัญ 

รวมถึงแนวทางการจดัการกองทนุฯ ในอนาคต  

เร่ืองที ่2 รับทราบฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ ประจาํปี 2562 

บริษัทจดัการไดส้รุปผลการดาํเนินงานของกองทนุฯ ตัง้แต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีปรากฏใน

รายงานประจาํปี 2562 ซึ่งจะไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกับรายงานขอ้มูลนีใ้นรูปแบบแผ่นบันทึกขอ้มูล โดยสรุป

สาระสาํคญัไดด้งัตอ่ไปนี ้ 

รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาโอนสทิธิรายไดสุ้ทธิ 
จาํนวนเงนิ               

(ล้านบาท) 

รายได้ของโครงการรวม (รายได้จากการขายไฟฟ้า) 379.4 

ค่าใช้จ่ายของโครงการรวม 77.5 

คา่เช่าท่ีดิน 5.7 

       คา่ใชจ้่ายตามสญัญาบรหิารจดัการและบาํรุงรกัษาโรงไฟฟา้ 21.4 

       คา่ใชจ้่ายตามสญัญาจดัหาอะไหลแ่ละอปุกรณ ์ 4.4 

       คา่ใชจ้่ายตามสญัญาจา้งบรหิารและจดัการทั่วไป 2.3 

       คา่ใชจ้่ายตามสญัญาจา้งงานโยธาและซอ่มบาํรุงทั่วไป 3.5 

       คา่ตอบแทนในการใชส้ทิธิขายไฟฟา้ 1.1 

       เงินสมทบกองทนุพฒันาไฟฟา้ 0.4 

       คา่เบีย้ประกนัภยั 4.1 

       ภาษีมลูคา่เพ่ิมในสว่นของรายไดจ้ากการขายไฟฟา้ 24.8 

       คา่ซอ่มแซมโรงไฟฟา้ 2.2 

       คา่ใชจ้่ายแบบเหมา 7.6 

รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาโอนสทิธิรายไดสุ้ทธิ 301.9 

 

บริษัทจัดการได้จัดทาํงบการเงินของกองทุนฯ ประจาํปี 2562 สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 

(วันจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุฯ) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ 

ตามที่ปรากฎในรายงานประจาํปี 2562 ซึ่งจะได้จัดส่งให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับรายงานข้อมูลนี ้ในรูปแบบ

แผ่นบันทึกขอ้มลู โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัตอ่ไปนี ้
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รายการ 
จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

งบดุล (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562)  

เงินลงทนุในสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิตามมลูคา่ยตุิธรรม                            

     (ราคาทนุ : 7,928.0 ลา้นบาท) 

7,826.0 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร 170.1 

ลกูหนีจ้ากสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ 126.0 

คา่ใชจ้า่ยรอตดับญัชี 120.0 

สนิทรพัยอ่ื์น 0.9 

สินทรัพยร์วม 8,243.0 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 5.5 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,968.9 

หนี้สนิรวม 2,974.4 

สินทรัพยสุ์ทธิ 5,268.6 

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.2303 

งบกาํไรขาดทุน  

รายไดร้วม 302.9 

คา่ใชจ้า่ยรวม 82.2 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 220.7 

รายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (102.0) 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 118.7 

งบกระแสเงนิสด  

เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (7,901.1) 

เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 7,907.7 

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 6.6 

เงินฝากธนาคารตน้งวด - 

เงินฝากธนาคารปลายงวด 6.6 

หมายเหต ุ: เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนฯ ท่ีผูส้อบบญัชีเห็นว่ามีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ การตรวจสอบการวดั

มลูคา่ของเงินลงทนุในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ และการตรวจสอบรายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ซึ่ง

ผูส้อบบัญชีไดท้าํความเขา้ใจเก่ียวกับวิธีการคาํนวณมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ และเง่ือนไขท่ี

สาํคญัในสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิท่ีกองทนุฯ เขา้ลงทนุ ตลอดจนทาํความเขา้ใจในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ เพื่อที่จะไดน้าํ

เรื่องเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีได ้
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ความเห็นของบรษัิทจดัการ 

บริษัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทนุฯ ประจาํปี 2562 

ท่ีผา่นมา 

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์

ผูด้ ูแลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

ประจาํปี 2562 ท่ีผา่นมา 

เร่ืองที่ 3  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลและเงนิคืนทุนประจาํปี 2562 

สาํหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กองทุนฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลจาํนวน 1 ครัง้ 

และจ่ายเงินคืนทนุจาํนวน 1 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้(ผูถื้อหนว่ยลงทนุสามารถดรูายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของกองทนุฯ ไดใ้นเรือ่งท่ี 1) 

รอบผลการดาํเนินงาน 
เงนิปันผล 

(บาท / หน่วย) 

เงนิคนืทุน 

(บาท / หน่วย) 
วันที่จ่ายเงนิ 

7 สงิหาคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562 0.23038 0.040 19 มีนาคม 2563 

รวม 
0.23038 0.040  

0.27038  

สาํหรบังวดผลการดาํเนินงานขา้งตน้ กองทุนฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับรอ้ยละ 100 .00 ของการเปลี่ยนแปลงใน

สนิทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน (กาํไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้) 

ความเห็นของบรษัิทจดัการ 

บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินคืนทุน

แก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุประจาํปี 2562  

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์  

ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเ กี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและ

การจ่ายเงินคืนทนุแก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุประจาํปี 2562  

เร่ืองที่ 4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาํปี 2563 

บริษัทจัดการไดพิ้จารณาแต่งตัง้ให ้บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของกองทุนฯ ประจาํปี 2563 

และไดก้าํหนดคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีประจาํปี  2563  ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

4.1 การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี  
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บรษัิทจดัการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุฯ รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของ 

กองทนุฯ ประจาํปี 2563 ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการไดพิ้จารณา

คณุสมบตัิ และความสามารถของผูส้อบบญัชี จากหลกัเกณฑค์ณุวฒุิ คณุภาพของผูส้อบบญัชี  ประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีท่ีไม่มีสว่นไดส้ว่นเสีย หรือมีผลประโยชนข์ดักนัในการทาํหนา้ท่ีสอบบญัชีของ

กองทนุฯ โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีดงันี ้

ประจาํปี 2563 ประจาํปี 2562 

ช่ือผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชี            

รบัอนญุาต             

เลขทะเบียน 

ช่ือผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชี            

รบัอนญุาต             

เลขทะเบียน 

1. นางสาวสชุาดา ตนัติโอฬาร 7138 1. นางสาวสชุาดา ตนัติโอฬาร  7138 

2. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  4521 2. นางสาววราพร ประภาศิรกิลุ 4579 

3. นางสาวรสพร เดชอาคม  5659 3. นางสาวพิณผกา อคัรนพุงศ ์ 5767 

หมายเหต ุ: ผูส้อบบญัชีในลาํดบัที่ 1 ซึ่งเป็น key audit partner ไดป้ฏิบตัิงานดา้นการสอบบญัชีใหแ้ก่กองทนุฯ 

มาแลว้ 1 รอบปีบญัชี (ในปี 2562 ท่ีผา่นมา) โดยหากปฏิบตัิงานดา้นการสอบบญัชีใหแ้ก่กองทนุฯ มาแลว้ 7 รอบปีบญัชี 

ไมว่า่จะติดตอ่กนัหรอืไม ่จะตอ้งมีการเวน้วรรคการปฏิบตัิงานดา้นการสอบบญัชีใหแ้ก่กองทนุฯ อย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชี

ติดตอ่กนั 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด จัดหาผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตท่านอื่นของสาํนกังาน ทาํหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนฯ แทน

ผูส้อบบญัชีดงักลา่วขา้งตน้  

4.2 การกาํหนดคา่ใชจ้า่ยในการสอบบญัชี 

บริษัทจัดการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ รบัทราบการกาํหนดค่าใช้จ่าย

ในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของกองทนุฯ ประจาํปี 2563 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ปี 2563 ปี 2562 % การเปลี่ยนแปลง 

คา่สอบบญัชีประจาํปีครัง้ละ 550,000 550,000 - 

คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสๆ ละ 
150,000 

(3 ไตรมาส) 
150,000 

(1 ไตรมาส) 
- 

คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ เรยีกเก็บตามท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น 

คา่ถา่ยเอกสาร คา่เดินทาง (รวม VAT)  
ยงัไมม่กีารเบิก 1,050 N/A 

ค่าบริการอืน่ๆ (Non-Audit Fee) ปี 2563 ปี 2562 % การเปลี่ยนแปลง 

คา่บรกิารอ่ืน - - - 
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ความเห็นของบรษัิทจดัการ 

บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด เป็น

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของกองทนุฯ และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีประจาํปี 2563 ตามรายละเอียดขา้งตน้ ซึ่งบริษัทจดัการ

เห็นว่าผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ี

อย่างเหมาะสม และไมม่ีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบักองทนุฯ 

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์

ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด ตามท่ีบริษัทจัดการไดเ้สนอขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชี

ท่ีไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสมัพนัธ์หรือ

ส่วนไดเ้สยีกบักองทนุฯ 

 

 ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถส่งคาํถามและสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวขอ้งกับรายงานขอ้มูลและเอกสาร

ประกอบท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงรายงานประจําปี 2562 ของกองทุนฯ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) มาท่ี 

supereif_agm2020@bblam.co.th ระหว่างวนัท่ี 13 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 โดยหลกัเกณฑก์ารสง่คาํถาม

และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดปรากฏใน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกับรายงานขอ้มูลฉบบันี ้และบริษัทจัดการจะดาํเนินการจัดทาํสรุป

ประเด็นสาํคัญในลกัษณะคาํถามและคาํตอบเพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบ โดยเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซตข์องกองทนุฯ ท่ี www.supereif.com ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการ

ปิดรบัคาํถามและขอ้สอบถามเพ่ิมเติมนัน้ หากท่านมีขอ้สงสยั หรือ คาํถามเกี่ยวกับการส่งคาํถาม สามารถสอบถามไดท่ี้ 

บริษัทจดัการ โทร 0-2674-6400 ตอ่ 460 ในวนัและเวลาทาํการ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                                                                                              (นายพรชลติ   พลอยกระจ่าง) 

                                                                                                                    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

                                                                                                     Real Estate & Infrastructure Investment 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

หลักเกณฑก์ารส่งคาํถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ 

รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ ี(SUPEREIF) 

ประจาํปี 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุนประจาํปี 2563 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวขอ้ง  

 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิส่งคาํถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูล

ของกองทุนฯ ประจําปี 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจําปี 2563 (“รายงานข้อมูล”) 

และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง     

- เ ป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื ้นฐานโรงไฟฟ้า  ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี  (SUPEREIF)  

(“กองทุนฯ”) ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุฯ ในวนัท่ี 9 เมษายน 2563 ซึ่งเป็น

วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในการไดร้บัรายงานขอ้มลู (Record Date)     

2. เนื้อหาของคาํถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

- ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูท่ีระบไุวใ้นรายงานขอ้มลู ซึง่มีหวัขอ้หลกั ดงันี ้

เรือ่งท่ี 1  รบัทราบการจดัการกองทนุฯ ในเรือ่งท่ีสาํคญั และแนวทางการจดัการกองทนุฯ ในอนาคต 

เรือ่งท่ี 2  รบัทราบฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทนุฯ ประจาํปี 2562 

เรือ่งท่ี 3  รบัทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคนืทนุประจาํปี 2562 

เรือ่งท่ี 4  รบัทราบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีประจาํปี 2563 

- เป็นขอ้มลูอ่ืนท่ีมีความสาํคญัเก่ียวกบัเอกสารประกอบของรายงานขอ้มลู ไดแ้ก่ รายงานประจาํปี 2562  

3. การส่งคาํถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

- ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค ุณสมบตัิตามขอ้ 1. สามารถส่งคาํถามและสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวขอ้งกับ

รายงานขอ้มูล หรือเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยส่งผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) มาท่ี 

supereif_agm2020@bblam.co.th  

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

1) ชื่อและนามสกุล 

2)  สัญชาติ  

3) เลขประจาํตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบยีนนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี)  

4) ที่อยู ่เบอรโ์ทรศัพท ์อีเมล  

5) จาํนวนหน่วยลงทุนที่ถอืในกองทุนฯ  
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6) ระบุว่าเป็นคาํถามที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองใดในรายงานข้อมูล หรือ ระบุชื่อเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 

เช่น รายงานประจาํปี 2562 ในกรณีท่ีเป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

7) โปรดแนบไฟลเ์อกสารดังต่อไปนี้ มาด้วย 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

• โปรดแนบสาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ท่ียงัไม่หมดอาย ุพรอ้มรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

 กรณีนิติบคุคล  

• โปรดแนบสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล (อายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีออกหนงัสือ) ซึ่งรบัรองสาํเนา

ถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พรอ้มประทับตราสาํคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือ

เอกสารเพ่ิมเตมิอ่ืนใด ตามท่ีบรษัิทจดัการอาจพิจารณาขอใหจ้ดัสง่เพ่ิมเติม  

- ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคาํถามมายังบริษัทจัดการ ในระหว่างวันที่  13 เมษายน 2563 ถึงวันที่  

8 พฤษภาคม 2563 ภายในเวลา 17.00 น.  

4. ขั้นตอนการพิจารณา 

- บริษัทจัดการจะพิจารณากลั่นกรองคาํถามในเบือ้งตน้ และจะดาํเนินการจดัทาํสรุปประเด็นสาํคญัในลกัษณะ

คาํถามและคาํตอบเพ่ือใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบและเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องกองทุนฯ ท่ี www.supereif.com ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีบริษัทจัดการ

ปิดรบัขอ้ซักถามนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นคาํถามและการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น

ขอ้ 2. และขอ้ 3. หรือเป็นคาํถามและการสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุระบรุายละเอียดไม่ครบถว้น 

และ/หรือ ไม่ไดส้่งมายังบริษัทจดัการภายในวันและเวลาท่ีกาํหนดตามขอ้ 3. ขา้งตน้ บริษัทจัดการจะถือว่า

ผูถื้อหน่วยลงทนุไมป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธิในการสง่คาํถามและสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม    
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