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ที่ 513/2565      วนัที่ 28 มีนาคม 2565 

เรื่อง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจาํปี 2565 ของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรยี์  

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรยี์ 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1. รายงานประจาํปี 2564 ของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรยี์ ในรูปแบบ

รหสัคิวอาร ์(QR Code) (หรอืดาวนโ์หลดไดท้ี่ www.supereif.com) 

 2. ขอ้ปฏิบติัสาํหรบัการเขา้ประชมุ E-AGM 

 3. ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุ E-AGM 

 4. หนงัสือมอบฉนัทะ 

 5. ขอ้มลูผูจ้ดัการกองทนุที่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

ตามที่บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจดัการของกองทุนรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรยี์ (SUPEREIF) (“กองทุนฯ”) ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบเรื่อง การจดัประชมุสามญั

ผูถื้อหน่วยลงทนุประจาํปี 2565 ของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรยี์  และการกาํหนดวนั Record Date 

ตามหนงัสือของบรษัิทจดัการเลขที่ 328/2565 ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไปเม่ือวนัที่ 2 มีนาคม 2565 วา่ บรษัิทจดัการ

เห็นสมควรกาํหนดใหมี้การจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจาํปี 2565 ของกองทนุฯ ในวนัที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

โดยเป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสน์ั้น บริษัทจัดการจึงขอเรียนเชิญผู ้ถือหน่วยลงทุนเข้าประชุมตามวัน เวลา และวิธีการดังกล่าว 

เพื่อพิจารณาเรื่องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1:  รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องที่สาํคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

บรษัิทจดัการขอรายงานเรื่องดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุฯ รบัทราบ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.1  ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนฯ 

บรษัิทจดัการไดจ้ดัทาํสรุปขอ้มลูเก่ียวกบักองทนุฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจาํปี 2564 ของกองทนุฯ  (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1) 

โดยขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบักองทนุฯ มีดงันี ้

  

  

https://www.supereif.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholder-meeting?year=2022
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 ขอ้มลูทั่วไป 

ช่ือกองทนุรวม กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรยี์ 

ช่ือย่อหลกัทรพัย ์ SUPEREIF 

ประเภทกองทนุ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

จาํนวนหน่วยลงทนุ 515 ลา้นหน่วย 

เงินทนุจดทะเบียน • วนัจดัตัง้กองทนุฯ : 5,150.00 ลา้นบาท  

• หลงัจา่ยคืนเงินทนุครัง้ที่ 1 : 5,129.40 ลา้นบาท 

มลูคา่ที่ตราไวต้อ่หน่วย • วนัจดัตัง้กองทนุฯ : 10.0000  บาท  

• หลงัจ่ายคืนเงินทนุครัง้ที่ 1 : 9.9600  บาท 

บรษัิทจดัการ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั 

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

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั )มหาชน(   

ขอ้ตกลงการถือหน่วย

ลงทนุ 

SUPER ตอ้งร ักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ไม่น ้อยกว่ารอ้ยละ 20 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายครัง้แรกทัง้หมด จนกว่าจะครบระยะเวลา 12 ปี 

นบัแต ่(และรวมถึง) วนัที่กองทนุฯ เขา้ลงทนุสาํเรจ็ 

 รายละเอียดทรพัยสิ์นที่กองทนุฯ ลงทนุ 

รายละเอียดทรพัยสิ์น สิทธิในรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้

บนพืน้ดินขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) ของ บรษัิท 17 อญัญวีร ์

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

(“HPM”) ที่ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (“กฟภ.”) 

หรือ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”)  (แลว้แต่กรณี) จาํนวนทั้งหมด 19 โครงการ โดยมี

ปรมิาณพลงัไฟฟ้าสงูสดุที่เสนอขายตามที่ระบุในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ารวม 118 เมกะวตัต ์

ซึง่ระยะเวลาตามสญัญาเขา้ลงทนุของกองทนุฯ (สญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ) จะเริม่ตัง้แต่

วนัที่กองทนุฯ เขา้ลงทนุสาํเรจ็ คือวนัที่ 14 สิงหาคม 2562 จนถึงวนัสิน้สดุอายสุญัญาโอนสิทธิ

รายไดส้ทุธิ คือวนัที่ 26 ธันวาคม 2584 (ซึ่งเป็นวนัเดียวกับวนัสิน้สดุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

ของโรงไฟฟ้าโครงการสดุทา้ย) หรอืคิดเป็นระยะเวลาการลงทนุทัง้สิน้ประมาณ 22 ปี 

ผูบ้รหิารทรพัยสิ์น SUPER 

วนัที่เขา้ลงทนุ วนัที่ 14 สิงหาคม 2562 

อายกุารจดัหาผลประโยชน ์ ตัง้แตว่นัที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึงวนัที่ 26 ธนัวาคม 2584 

ตน้ทนุเงินลงทนุ 7,928.00 ลา้นบาท 

ราคาประเมินลา่สดุ 7,664.00 ลา้นบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564) 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทีส่าํคัญ 

 - ไม่มี - 

1.3 การจดัการกองทุนฯ ในเรื่องทีส่าํคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต 

สถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด 19  

ปัจจุบัน กองทุนฯ ยังไม่ไดร้บัผลกระทบในทางลบใด ๆ ที่มีนัยสาํคัญจากสถานการณด์ังกล่าว โดยในส่วนรายได้

ของโครงการ ยงัไม่พบข่าวที่ว่า รฐับาล กฟภ. หรือ กฟน. จะมีนโยบายขอปรบัลดอตัราค่ารบัซือ้ไฟฟ้า และ/หรือ ขอลด

ปริมาณการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากแต่อย่างใด สาํหรบัในส่วนของค่าใชจ้่ายของโครงการ ค่าใชจ้่าย

ส่วนใหญ่ถกูกาํหนดไวใ้นสญัญาที่เก่ียวขอ้งแลว้ตัง้แต่แรก นอกจากนี ้SUPER ในฐานะผูบ้รหิารทรพัยสิ์น ก็มีธุรกิจหลกั

เก่ียวขอ้งกบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซึง่มีแหลง่รายไดท้ี่มั่นคง จงึคาดวา่จะไม่ไดร้บัผลกระทบใด ๆ ที่มีนยัสาํคญั  

ทัง้นี ้หากกองทนุฯ ไดร้บัผลกระทบในทางลบใด ๆ ที่มีนยัสาํคญัจากสถานการณด์งักล่าว บริษัทจดัการจะรายงาน

ผลกระทบและแนวทางการจดัการใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบโดยเรว็ 

การลงทนุในอนาคต 

สาํหรบัการลงทนุในอนาคต กองทนุฯ จะมุ่งเนน้การลงทนุในทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานประเภทไฟฟ้า และ/หรือ 

พลังงานทางเลือก เป็นหลัก โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนในทรัพยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่ก่อสรา้งแลว้เสร็จ

และมีประวตัิผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัพอสมควร อีกทัง้ยงัตอ้งเป็นทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่มีศกัยภาพ 

และคาดว่าจะสามารถสรา้งผลตอบแทนให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนไดใ้นระดับที่น่าสนใจในระยะยาว ซึ่งกองทุนฯ 

มิไดมี้ขอ้จาํกดั หรอืนโยบายวา่จะเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานของกลุม่บรษัิทใดเป็นการเฉพาะ  

ภาวะการแข่งขนั / คูแ่ขง่ขนัที่สาํคญั 

โรงไฟฟ้าที่กองทุนฯ เข้าลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิมิได้มีการแข่งขันกับโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้า

ที่ เปิดดาํเนินการอยู่ ณ ปัจจบุนั หรือโรงไฟฟ้าที่จะเปิดดาํเนินการในอนาคต เน่ืองจากคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

ของ 17AYH และ HPM ตกลงรบัซือ้พลงังานไฟฟ้าที่ 17AYH และ HPM ผลิตไดต้ลอดอายุสญัญา ซึ่งสญัญาดงักล่าว

เป็นสญัญาระยะยาวและมีอายสุอดคลอ้งกบัสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิของกองทนุฯ 

การกูยื้มเงิน 

กองทุนฯ ยังมีเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้ในการดาํเนินงานโดยไม่ต้องมีการกู้ยืมเงิน  โดยอัตราส่วนหนี ้สินรวม

ต่อสินทรพัยส์ุทธิของกองทุนฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ในสดัส่วนที่ต ํ่าเพียง 0.46 เท่า (เม่ือเทียบกับอตัราส่วน

สงูสดุที่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) อนุญาต คือ 3.00 เท่า) 

ทัง้นี ้หากกองทนุฯ มีความจาํเป็นตอ้งกูยื้มเงินเพิ่มเติมจากผูใ้หกู้ใ้นปัจจบุนั ผูใ้หกู้อ้าจตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบอื่น ๆ 

อีกหลายประการ เช่น สาเหตุที่กองทุนฯ จาํเป็นตอ้งกูย้ืมเพิ่มเติม หลกัประกันที่กองทุนฯ จะมอบใหผู้ใ้หกู้เ้พิ่มเติม 

อัตราส่วนของจาํนวนเงินกู ้ทั้งหมดต่อจาํนวนเงินที่ ได ้ร ับจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยลงทุน 

(ซึ่งเดิมผูใ้หกู้มี้อตัราสว่นที่แน่นอนกาํหนดไวใ้นการพิจารณาอนมุติัเงินกู)้ เป็นตน้ 
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บริษัทจัดการจะดาํเนินการพิจารณาและติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกู ้ยืมเงินของกองทุนฯ รวมถึง

แนวโนม้อัตราดอกเบีย้อย่างสมํ่าเสมอเพื่อประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยกองทุนฯ 

อาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการกูย้ืมเงินหรือความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

ตลอดจนดาํเนินการเจรจากบัผูใ้หกู้เ้พื่อขอขยายระยะเวลาการชาํระหนี ้ขอผ่อนผนัเง่ือนไขที่เป็นอปุสรรคตอ่การบรหิาร

จดัการกองทนุฯ เป็นตน้ โดยกองทนุฯ จะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้คาํนึงถึงประโยชน์

สงูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 

สาํหร ับอัตราดอก เบี ้ย เงินกู ้ขั ้นตํ่า  (“MLR”) ของผู ้ให ้กู ้ ณ  ว ันที่บ ริษัทจัดการรวบรวม ข ้อมูล เพื่อจ ัดทาํ

หนังสือชี ้ชวนของกองทุนฯ (วันที่  9 กรกฎาคม 2562) อยู่ที่รอ้ยละ 6.25 ต่อปี ส่วน MLR ของผูใ้หกู้ ้ณ วนัที่รวบรวม

ขอ้มูลเพื่อจัดทาํรายงานประจาํปี 2564 (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) อยู่ที่รอ้ยละ 5.25 ต่อปี ทัง้นี ้การที่ MLR ของ

ผูใ้หกู้ป้รบัลดลง จะทาํใหด้อกเบีย้จ่ายของกองทุนฯ ลดลง และส่งผลใหก้องทุนฯ สามารถจ่ายเงินปันผลไดเ้พิ่มมากขึน้ 

โดยจะสง่ผลตัง้แตปี่ที่ 2 ของการกูยื้มเงินเป็นตน้ไป (เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้ในการกูยื้มปีแรกเป็นอตัราคงที่) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

กองทุนฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 ครัง้ (เวน้แต่ในช่วงปีปฏิทินแรก 

และปีปฏิทินสุดท้ายของการลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งระยะเวลาการลงทุนหรือระยะเวลาการจัดหาผลประโยชน์

ในทรัพยส์ินอาจไม่เต็มปีปฏิทิน บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจาํนวนครัง้ของการจ่ายเงินปันผล

ในปีดงักลา่วตามความเหมาะสม) ในกรณีที่กองทนุฯ มีกาํไรสะสมเพยีงพอ ทัง้นี ้ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุฯ 

การติดตามดแูลการปฏิบติังานของผูบ้รหิารทรพัยสิ์น 

นอกจากการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นประจาํทุกเดือนแล้ว  

บริษัทจัดการจะตรวจเย่ียมโครงการโรงไฟฟ้าทุกโครงการ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ร่วมกับทางผูดู้แลผลประโยชน ์รวมถึง

กาํหนดใหท้ี่ปรกึษาของกองทุนฯ ตรวจเย่ียมโครงการโรงไฟฟ้าทุกโครงการเป็นประจาํปีละ 1 ครัง้ พรอ้มทั้งจัดทาํ

รายงานประจาํปี สรุปประเด็นสาํคญัต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าที่ที่ปรกึษาตรวจพบ พรอ้มข้อเสนอแนะ มาให้บริษัทจัดการ

รับทราบดว้ย โดยบริษัทจัดการมีแผนที่จะนาํผลสรุปในรายงานประจาํปีของที่ปรกึษาดงักล่าวมาหารือรว่มกบั 

17AYH HPM และ SUPER เพื ่อที ่จะไดร้ว่มกนัแกไ้ขปรบัปรุงการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าในปีต่อ  ๆ ไปให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

ความเหน็ของบริษัทจัดการ  

บรษัิทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการกองทนุฯ ในเรื่องที่สาํคัญ 

รวมถึงแนวทางการจดัการกองทนุฯ ในอนาคต  
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ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน ์  

ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการกองทุนฯ 

ในเรื่องที่สาํคญั รวมถึงแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต  

การลงมต ิ

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจงึไม่มีการลงมติ 

วาระที ่2: รับทราบฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ ประจาํปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

บรษัิทจดัการไดส้รุปผลการดาํเนินงานของกองทนุฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏ

ในรายงานประจาํปี 2564 ของกองทนุฯ (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัตอ่ไปนี ้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ ปี 2564 ปี 2563 % เปล่ียนแปลง 

รายได้ของโครงการรวม 1,034.0 1,035.2 (0.1)% 

       รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 1,034.0 1,035.2 (0.1)% 

       รายไดจ้ากการจาํหน่ายทรพัยสิ์น - 0.0 (100.0)% 

       เงินที่ผูโ้อนรายไดโ้อนเขา้มาผิด - 0.0 (100.0)% 

ค่าใช้จ่ายของโครงการรวม 203.7 194.1 5.0% 

คา่เช่าที่ดิน 6.1 5.5 11.1% 

       คา่ใชจ้่ายตามสญัญาบรหิารจดัการและบาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้า 56.2 56.2 0.0% 

       คา่ใชจ่้ายตามสญัญาจดัหาอะไหลแ่ละอปุกรณ ์ 11.4 11.4 0.0% 

       คา่ใชจ้่ายตามสญัญารบัประกนัเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 6.8 0.4 1,651.0% 

       คา่ใชจ้่ายตามสญัญาจา้งบรหิารและจดัการทั่วไป 6.4 6.2 2.5% 

       คา่ใชจ้่ายตามสญัญาจา้งงานโยธาและซอ่มบาํรุงทั่วไป 9.5 9.3 2.5% 

       คา่ตอบแทนในการใชสิ้ทธิขายไฟฟ้า 9.1 9.3 (2.2)% 

       เงินสมทบกองทนุพฒันาไฟฟ้า 1.8 1.8 (0.3)% 

       คา่เบีย้ประกนัภยั 6.8 4.9 39.3% 

       ภาษีมลูคา่เพิ่มในสว่นของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 67.6 67.7 (0.1)% 

       คา่ซอ่มแซมโรงไฟฟ้า 1.0 0.9 10.7% 

       คา่ใชจ้า่ยแบบเหมา 21.0 20.5 2.5% 

       คืนเงินที่ผูโ้อนรายไดโ้อนเขา้มาผิด - 0.0 (100.0)% 

รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 830.3 841.1 (1.3)% 
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บริษัทจัดการได้จัดทาํงบการเงินของกองทุนฯ ประจาํปี  2564 สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่  

1 มกราคม  2564 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2564 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

ตามที่ปรากฎในรายงานประจาํปี 2564 ของกองทุนฯ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสาํคัญได้ดังต่อไปนี  ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ ปี 25641/ ปี 25631/ 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ณ วันที ่31 ธันวาคม)  
 

เงินลงทนุในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิตามมลูค่ายติุธรรม                            
     (ราคาทนุ : 7,928.0 ลา้นบาท) 

7,664.0 7,858.0 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเงนิฝากธนาคาร (รวมเงนิฝากธนาคารที่มีขอ้จาํกดัในการใช ้
2564: 83.0 ลา้นบาท และ 2563: 85.3 ลา้นบาท) 

128.4 114.2 

ลกูหนีจ้ากสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 123.2 128.0 

คา่ใชจ้่ายรอตดับญัชี 67.8 93.9 

สินทรพัยอ์ื่น 0.7 0.8 

สินทรัพยร์วม 7,984.1 8,194.9 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 7.8 7.9 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,509.2 2,748.5 

หนีสิ้นรวม 2,517.0 2,756.4 

สินทรัพยสุ์ทธิ 5,467.1 5,438.5 

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.6157 10.5602 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ   

รายไดร้วม 832.4 843.7 

คา่ใชจ้า่ยรวม 176.8 197.0 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 655.6 646.7 

รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ (194.0) 32.0 

การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนนิงาน 461.6 678.7 

งบกระแสเงนิสด   

เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 782.1 924.1 

เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (765.6) (901.8) 

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้สทุธิ 16.5 22.3 

เงินฝากธนาคารตน้ปี 28.9 6.6 

เงินฝากธนาคารปลายปี 45.4 28.9 

หมายเหต ุ:  1/ เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบงบการเงินของกองทนุฯ ที่ผูส้อบบญัชีเห็นว่ามีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ การตรวจสอบการวดัมลูค่า

ของเงินลงทนุในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ และการตรวจสอบรายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 
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ซึ่งผูส้อบบญัชีไดท้าํความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 

และเง่ือนไขที่สาํคัญในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิที่กองทุนฯ เขา้ลงทุน ตลอดจนทาํความเขา้ใจในประเด็น

ที่เก่ียวข้องอื่น ๆ เพื่อที่จะไดน้าํเรื่องเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีได ้

 ความเหน็ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุรบัทราบฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทนุฯ 

ประจาํปี 2564 ที่ผ่านมา 

ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน ์

ผูด้ ูแลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ

กองทุนฯ ประจาํปี 2564 ที่ผ่านมา 

การลงมต ิ

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจงึไม่มีการลงมติ 

วาระที ่3:  รับทราบการจา่ยเงนิปันผลและเงนิคืนทุนประจาํปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

สาํหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทนุฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลจาํนวน 

4 ครัง้ และไม่มีการจ่ายเงินคืนทุน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้(ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถดูรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของกองทนุฯ ไดใ้นวาระที่ 1) 

รอบผลการดาํเนินงาน เงนิปันผล 

(บาท / หน่วย) 

วันทีจ่่ายเงนิ 

1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 0.26700 9 มิถนุายน 2564 

1 เมษายน 2564 – 30 มิถนุายน 2564 0.25204 7 กนัยายน 2564 

1 กรกฎาคม 2564 – 30 กนัยายน 2564 0.16839 14 ธนัวาคม 2564 

1 ตลุาคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 0.18876 18 มีนาคม 2565 

รวม 0.87619  

สาํหรบัรอบผลการดาํเนินงานขา้งตน้ กองทนุฯ มีอตัราการจ่ายเงินปันผลเท่ากบัรอ้ยละ 101 .95 ของกาํไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ 

ความเหน็ของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลและ

การจ่ายเงินคืนทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุประจาํปี 2564  
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ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน ์  

ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผล

และการจ่ายเงินคืนทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุประจาํปี 2564  

การลงมต ิ

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจงึไม่มีการลงมติ 

วาระที ่4:  รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาํปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

บริษัทจัดการไดพ้ิจารณาแต่งตัง้ให ้บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของกองทุนฯ 

ประจาํปี 2565 และไดก้าํหนดคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีประจาํปี  2565  ซึง่มีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

4.1  การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี  

บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

ของกองทนุฯ ประจาํปี 2565 ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจดัการไดพ้ิจารณา

คณุสมบติั และความสามารถของผูส้อบบญัชี จากหลกัเกณฑค์ณุวฒิุ คณุภาพของผูส้อบบญัชี  ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีที่ไม่มีส่วนไดส้่วนเสีย หรือมีผลประโยชนข์ดักนัในการทาํหนา้ที่สอบบญัชีของกองทนุฯ 

โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีดงันี ้

ประจาํปี 2565 ประจาํปี 2564 

ช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชี            

รบัอนญุาต             

เลขทะเบียน 

ช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชี            

รบัอนญุาต             

เลขทะเบียน 

1. นางสาวสชุาดา ตนัติโอฬาร 7138 1. นางสาวสชุาดา ตนัติโอฬาร 7138 

2. นางสาวพิมพใ์จ มานติขจรกิจ 4521 2. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  4521 

3. นางสาวรสพร เดชอาคม  5659 3. นางสาวรสพร เดชอาคม  5659 

หมายเหต ุ: ผูส้อบบญัชีในลาํดบัที่ 1 ซึ่งเป็น key audit partner ไดป้ฏิบติังานดา้นการสอบบญัชีใหแ้ก่กองทนุฯ มาแลว้ 

3 รอบปีบญัชี (ในปี 2562 – 2564) โดยหากปฏิบติังานดา้นการสอบบญัชีใหแ้ก่กองทุนฯ มาแลว้ 7 รอบปีบญัชี ไม่ว่าจะ

ติดตอ่กนัหรอืไม่ จะตอ้งมีการเวน้วรรคการปฏบิติังานดา้นการสอบบญัชีใหแ้ก่กองทนุฯ อย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
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ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด จดัหาผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตท่านอื่นของสาํนักงาน ทาํหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนฯ 

แทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วขา้งตน้  

4.2  การกาํหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

บริษัทจัดการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ รบัทราบการกาํหนดค่าใชจ้่าย

ในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของกองทนุฯ ประจาํปี 2565 ซึง่มีรายละเอยีดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

คา่สอบบัญชี (Audit Fee) ปี 2565 ปี 2564 % การเปล่ียนแปลง 

คา่สอบบญัชีประจาํปีครัง้ละ 550,000 550,000 - 

คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส ๆ ละ 150,000 150,000 - 

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เรยีกเก็บตามที่เกิดขึน้จรงิ  

เช่น คา่ถ่ายเอกสาร คา่เดินทาง (รวม VAT)  

ยงัไม่มีการเบิก     1,334 N/A 

ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ปี 2565 ปี 2564 % การเปล่ียนแปลง 

คา่บรกิารอื่น - - - 

ความเหน็ของบริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด 

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกองทุนฯ และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาํปี  2565 ตามรายละเอียดข้างต้น 

ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้ร ับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

โดยไดป้ฏิบติัหนา้ที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สียกบักองทนุฯ 

ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน ์

ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่า ผู ้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ตามที่บริษัทจัดการไดเ้สนอข้างตน้ 

เป็นผู้สอบบัญชีที่ ได ้ร ับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม  

และไม่มีความสัมพันธห์รือส่วนไดเ้สียกับกองทุนฯ 

การลงมต ิ

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจงึไม่มีการลงมติ 
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วาระที ่5:  พจิารณาอนุมัตแิก้ไขสัญญาตกลงดาํเนินการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

กองทุนฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาตกลงดาํเนินการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 (“สัญญาตกลงดําเนินการ”) กับบริษัท 

ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี คอรเ์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) (“ผูส้นับสนุน”) ในฐานะผูส้นับสนุน และบริษัท ซุปเปอร ์เอนเนอรยี์ 

กรุ๊ป จาํกัด และบริษัท ซุปเปอร ์โซล่าร ์เอนเนอรยี์ จาํกัด และ บริษัท 17 อญัญวีร ์โฮลดิง้ จาํกัด และบริษัท เฮลท ์แพลนเน็ท 

เมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกัด ในฐานะผูโ้อนรายได ้ 

ตามสญัญาตกลงดาํเนินการ ขอ้ 6.4 กาํหนดว่า ผูส้นบัสนนุจะดาํรงอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio 

(D/E Ratio)) ไวท้ี่อตัราไม่เกิน 3:1 ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของผูส้นบัสนนุ โดยคาํนวณจากงบการเงินรวม ซึ่งทนุดงักลา่วหมายถึง 

ทุนชาํระแลว้ตามงบการเงินรวมของผูส้นับสนุน รวมกับเงินกูย้ืมจากกรรมการของผูส้นับสนุนและจากกิจการในกลุ่มของ

ผูส้นับสนุน 

การกาํหนดใหท้นุ หมายถึง ทนุชาํระแลว้ตามงบการเงินรวมของผูส้นบัสนนุนัน้ เป็นการจาํกดัจาํนวนหนีท้ี่ผูส้นบัสนนุ

จะสามารถมีไดไ้วต้ายตวัแน่นอน คือ เป็นจาํนวนสามเท่าของทนุชาํระแลว้ ไม่แปรผนัตามผลการดาํเนินธุรกิจของผูส้นบัสนนุ 

ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับหลกัปฏิบติัทั่วไปในธุรกิจ (Market Practice) และผูส้นับสนุนมีหนา้ที่ตอ้งจาํกัดจาํนวนหนีท้ี่สามารถจะมีได ้

เพื่อไม่ใหจ้าํนวนหนีเ้กินสามเท่าของทุนชาํระแลว้  ซึ่งทาํใหใ้นช่วงที่ผ่านมา ผูส้นับสนุนไม่สามารถจาํกัดจาํนวนหนีไ้ม่ให้

เกินสามเท่าของทนุชาํระแลว้ จากที่กล่าวมานี ้เพื่อใหผู้ส้นบัสนนุสามารถปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามสญัญาตกลงดาํเนินการ จาํนวนหนี้

ที่ผูส้นบัสนุนจะมีไดจ้ึงควรแปรผนัตามผลการดาํเนินธุรกิจของผูส้นบัสนุน จึงควรแกไ้ขความหมายของคาํว่า "ทุน" ใหห้มายถึง 

"สว่นของผูถื้อหุน้" ซึง่สะทอ้นผลการดาํเนินธุรกิจ  

บรษัิทจดัการจงึขอเสนอแกไ้ขนิยามคาํวา่ "ทนุ" ในสญัญาตกลงดาํเนินการขอ้ 6.4 และโครงการจดัการขอ้ 2.10 ดงันี ้

เดิม แก้ไข 

ท ุน  ห ม า ย ถ ึง  ท ุน ชํา ระ แ ล ว้ ต า ม งบ ก า ร เง ิน รว ม ข อ ง

ผูส้นับสนุน รวมกับเงินกูย้ืมจากกรรมการของผูส้นับสนุน

และจากกิจการในกลุ่มของผูส้นับสนุน 

ทุน หมายถึง ส่วนของผูถ้ ือหุน้ตามงบการเงินรวมของ

ผูส้นับสนุน รวมกับเงินกูย้ืมจากกรรมการของผูส้นับสนุน

และจากกิจการในกลุ่มของผูส้นับสนุน 

เรื่องที่ขอมติ 

บริษัทจัดการจึงขอให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติแก้ไขนิยามคาํว่า "ทุน" ในสัญญาตกลงดาํเนินการ 

และแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการ ตามรายละเอียดที่กลา่วขา้งตน้ และมอบอาํนาจใหบ้รษัิทจดัการ จดัทาํ และลงนาม ในสญัญา

หรือขอ้ตกลงที่เก่ียวขอ้งกับการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาตกลงดาํเนินการ และโครงการจัดการ รวมตลอดจนดาํเนินการอื่นใด 

ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกับขอ้เสนอของบริษัทจัดการ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า  การแก้ไขนิยามของคาํว่า  “ทุน ” ในสัญญาตกลงดาํ เนินการ  

และโครงการจดัการ เพื่อใหจ้าํนวนหนีท้ี่ผูส้นบัสนุนจะมีไดแ้ปรผนัตามผลการดาํเนินธุรกิจของผูส้นบัสนนุ ซึ่งสอดคลอ้งกับ

หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ (Market Practice) จะช่วยใหผู้ส้นับสนุนสามารถดาํรงอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนใหเ้ป็นไปตาม

สัญญาตกลงดาํเนินการ  

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู ้ดูแลผลประโยชน์พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการแก้ไขนิยามของคาํว่า “ทุน” ในสัญญาตกลงดาํเนินการ 

และโครงการจัดการดังกล่าว สอดคลอ้งกับหลกัปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ (Market Practice) และเป็นไปตามสูตรคาํนวณ

อัตราส่วนทางการเงินซึ่งจะแปรผันตามผลการดาํเนินธุรกิจของผู ้สนับสนุน ทาํให้ผู ้สนับสนุนสามารถดาํรงอัตราส่วน

หนีส้ินต่อทุนใหเ้ป็นไปตามสัญญาตกลงดาํเนินการและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคู่สญัญาตัง้แต่เริ่มแรก  อนึ่ง การตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงอนุมัติการทาํรายการในครัง้นีอ้ยู่ในดุลยพินิจของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคัญ 

การลงมติ  

การอนุมัติในวาระที่  5 ต้องได้ร ับมติอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุน

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนึ่ง การนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงดงักล่าว บริษัทจดัการจะไม่นบัรวมคะแนนเสียง

ของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีส่วนไดส้่วนเสียในมติดงักล่าว หรือผูถื้อหน่วยลงทนุที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักองทนุฯ 

ในเรื่องที่ขอมติ และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงกองทุนอื่น 

ที่อยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจัดการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง 

วาระที่ 6: วาระอื่น ๆ (หากมี) 
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 พรอ้มกนันี ้บริษัทจดัการขอแจง้ใหท้ราบว่าในการประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว ตอ้งมีผูถื้อหน่วยลงทนุมาประชมุ

ไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมด และจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทนุที่มาประชมุดงักล่าว

ตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนฯ จึงจะครบ

เป็นองคป์ระชุม  

 ในการนี ้บริษัทจัดการจึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยลงทุนประจาํปี 2565 

ของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรยี์ ในวนัที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

โดยท่านสามารถย่ืนเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ และเอกสารแสดงตวัตนที่เก่ียวขอ้งเพื่อเขา้รว่มประชมุ ตามวิธีการ 

และรายละเอียดในส่ิงทีส่่งมาด้วย 2, 3 และ 4 (บรษัิทจดัการมีการจดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรบัปิดในหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่

ผูถื้อหน่วยลงทนุ) ตัง้แต่วนัที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป จนถึงวนัที่ 20 เมษายน 2565 โดยหลงัจากที่บรษัิทจดัการ

ไดต้รวจสอบขอ้มลูของท่านเรียบรอ้ยแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทนุหรือผูร้บัมอบฉันทะที่แสดงความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุจะไดร้บัลิงค์

เขา้ร่วมประชุมเฉพาะบุคคลทางอีเมลจากผูใ้หบ้ริการจัดประชุม E-AGM ซึ่งคือ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (“OJ”) 

สาํหรบัใชล้งทะเบียนเขา้รว่มประชมุในวนัประชมุ (25 เมษายน 2565) โดย OJ จะเปิดระบบใหเ้ริ่มลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุได้

ตัง้แตว่นัที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไปจนกวา่จะปิดการประชมุ 

หากท่านมีขอ้สงสยั หรือคาํถามเก่ียวกับ (1) เอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเขา้ร่วมประชุม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการ

ทางอีเมลที่ supereif_agm@bblam.co.th หรือโทร 0-2674-6460 ในวนัและเวลาทาํการ หรือ (2) ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุและ

การลงคะแนนเสียง กรณีที่ยืนยนัตวัตนอย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ กรุณาติดต่อ OJ ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้นอีเมลที่จดัส่ง

คูมื่อการใชง้านระบบ E-AGM ไปใหท้่าน 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 
                                                                                                              (นายพรชลิต   พลอยกระจ่าง) 

                                                                                                                    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

                                                                                                     Real Estate & Infrastructure Investment 



หนา้ 13 

 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
 

รายงานประจาํปี 2564 ของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ ี 

ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) (หรือดาวนโ์หลดได้ที ่www.supereif.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.supereif.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholder-meeting?year=2022
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 

ข้อปฏิบัตสิาํหรับการเข้าประชุม E-AGM 

ผูถื้อหน่วยลงทนุหรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุ โปรดสง่เอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ 

E-AGM และเอกสารยืนยนัตวัตนตามรายละเอียดดา้นล่างมายงับริษัทจดัการภายในวนัที่ 20 เมษายน 2565 เม่ือบริษัทจดัการ

ไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเรียบรอ้ยแลว้ว่าท่านมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ผูใ้หบ้ริการจดัประชุม E-AGM ซึ่งคือ 

บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (“OJ”) จะสง่ลิงคส์าํหรบัการเขา้รว่มประชมุ และคูมื่อการเขา้ใชง้าน ไปยงัอีเมลที่ท่านไดส้ง่มา

แจง้บรษัิทจดัการ โดยจะสง่ลิงคเ์ขา้รว่มประชมุ ลว่งหนา้ 4 วนัก่อนวนัประชมุ   

1. การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม E-AGM 

1.1 โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3) โดยขอใหท้่านระบอุีเมล และ

หมายเลขโทรศพัทมื์อถือของทา่นใหช้ดัเจน สาํหรบัรบัลิงคเ์ขา้รว่มประชมุเฉพาะบคุคลทางอีเมล  

1.2 แนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ดงันี ้

(ก) สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง 

o สาํเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย  ุและลงลายมือชื่อรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง เช่น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ  

หรือ สาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  กรณีมีการเปลี่ยนแปลง

ชื่อ-สกุล ขอใหผู้ ้ถือหน่วยลงทุนแนบหลักฐานประกอบ และลงลายมือชื่อรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งดว้ย 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ E-AGM แทน 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) 

กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ 

พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูม้อบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรบัรอง

สาํเนาถูกตอ้งของผูม้อบฉันทะ เช่น สาํเนาบัตรประชาชน หรือ สาํเนาบัตรประจาํตัว

ขา้ราชการ หรอื สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะที่ยงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือช่ือรบัรอง

สาํเนาถูกตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่น สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาบตัรประจาํตวั

ขา้ราชการ หรอื สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
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(ข) สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นนิติบคุคล  

• กรณีผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง  

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

 สาํเนาหนังสือร ับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู ้ถือหน่วยลงทุน 

ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

โดยผู ้แทนนิติบุคคล  (กรรมการ)  ที ่มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) หรือตน้ฉบบัหนงัสือรบัรองนิติบุคคล 

ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยังไม่หมดอาย ุ

และลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง เช่น สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา

บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอื สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

 สาํเนาหนังสือร ับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู ้ถือหน่วยลงทุน 

ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการ

ที่มีอาํนาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้จดทะเบียนจดัตัง้ หรือสาํเนาเอกสารอื่นใด

ที่มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) ที่มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอ้มประทบัตราสาํคญัของ

นิติบคุคล (ถา้มี)  

 สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยังไม่หมดอาย ุ

และลงลายมือชื่อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง เช่น สาํเนาหนังสือเดินทาง หรือ 

สาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัคนตา่งดา้ว 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ E-AGM แทน  

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

 หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. ที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่ส่ง

มาด้วย 4) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ 

และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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 สาํเนาหนังสือร ับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู ้ถือหน่วยลงทุน 

ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึง่รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

โดยผู ้แทนนิติบุคคล  (กรรมการ)  ที่มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) หรือตน้ฉบบัหนงัสือรบัรองนิติบคุคล 

อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุ 

 สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ

และลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง เช่น สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา

บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอื สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

 สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา

ตามที่ไดก้ลา่วขา้งตน้ 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

 หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. ที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่ส่ง

มาด้วย 4) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ 

และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 สาํเนาหนังสือร ับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู ้ถือหน่วยลงทุน 

ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยหน่วยงานราชการที่มีอาํนาจ

ของประเทศที่นิติบุคคลนัน้จดทะเบียนจดัตัง้ หรือสาํเนาเอกสารอื่นใดที่มีผล

ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน และรับรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) ที่มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอ้มประทบัตราสาํคญัของ

นิติบคุคล (ถา้มี)  

 สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยังไม่หมดอาย ุ

และลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง เช่น สาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือ สาํเนา

ใบสาํคญัประจาํตวัคนตา่งดา้ว 

 สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา

ตามที่ไดก้ลา่วขา้งตน้ 

ทัง้นี ้กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหน่วยลงทุน

จะตอ้งแสดงเอกสารคาํแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองคาํแปล โดยผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือ โดยผูมี้อาํนาจ

ลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 
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 หมายเหต ุ: 

(1) กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้จ้ดัการกองทนุเขา้รว่มประชมุ E-AGM แทน  

สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้

ผูร้บัมอบฉันทะท่านอื่นเขา้ร่วมประชมุ E-AGM ได ้หากผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับ

ผูจ้ดัการกองทนุ กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) (โดยระบผุูร้บัมอบฉนัทะเป็น

ผูจ้ดัการกองทนุตามที่บริษัทจดัการไดก้าํหนดไว ้(ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

และเอกสารประกอบ ใหบ้รษัิทจดัการ 

กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูจ้ดัการกองทุนจะทาํการลงคะแนนเสียง

ตามที่ท่านไดร้ะบุมาในหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหน่วยลงทุน

มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่ง

การออกคะแนนเสียงเป็นบางสว่นได ้(เวน้แตเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 

(2) กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยลงทนุ 

• หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (สิ่งทีส่่งมาด้วย 4) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือ

ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

• สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) อายุไม่เกิน 6 เดือน 

ก่อนวนัประชุม ซึ่งไดล้งลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ 

คสัโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอาํนาจ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

และหนงัสือมอบอาํนาจ (ในกรณีที่ผูล้งลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งเป็นผูร้บัมอบอาํนาจ) 

หรือตน้ฉบับหนังสือรบัรองนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) อายุไม่เกิน 6 เดือน 

ก่อนวันประชมุ 

• หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหน่วยลงทนุใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

• หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

(Custodian) 

• สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ ที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
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1.3 ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม E-AGM (ขอ้ 1.1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ (ขอ้ 1.2) มาใหบ้รษัิทจดัการ ภายในวันที ่20 เมษายน 2565 ตามช่องทางดงันี ้

(ก) ทางอีเมล : supereif_agm@bblam.co.th 

• ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนนาํส่งเอกสารขา้งตน้ทางอีเมล จะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนรบัรองว่า

เอกสารดงักล่าวและขอ้มูลที่ระบุในเอกสารดงักล่าวที่นาํส่ง เป็นขอ้มูลและเอกสารที่ถูกตอ้ง 

และผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นผูล้งลายมือช่ือในเอกสารดงักล่าว โดยผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงใหถื้อว่า

เอกสารที่นาํส่งทางอีเมลดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการสามารถใช้

อา้งอิงได ้ไม่ว่าผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดน้าํส่งตน้ฉบบัของเอกสารดงักล่าวใหก้ับบริษัทจัดการ

หรอืไม่ก็ตาม 

• วนัที่สง่ถึงยงับรษัิทจดัการจะถือตามวนัที่อีเมลเขา้สูร่ะบบของบรษัิทจดัการ   

หรอื 

(ข) ทางไปรษณีย ์:  

• กรุณาจ่าหนา้ตามรายละเอียดดงันี ้

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จาํกัด 

(ฝ่าย Real Estate & Infrastructure Investment (คุณเขมทตั ศรทตัต)์) 

เลขที ่175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ช้ัน 7 ช้ัน 21 และช้ัน 26 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

• วนัที่สง่ถึงยงับรษัิทจดัการจะถือตามวนัที่บรษัิทจดัการไดร้บัจดหมาย 
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2. การเข้าร่วมประชุม E-AGM 

2.1 เม่ือเอกสารของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ ผูร้บัมอบฉันทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม ไดร้บัการตรวจสอบ

เพื่อยืนยนัสิทธิการเขา้ร่วมประชุมครบถว้นถูกตอ้งแลว้ ท่านจะไดร้บัอีเมลจากทาง OJ ซึ่งจะมีลิงคส์าํหรบั

การเขา้รว่มประชมุเฉพาะบคุคล และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบ ก่อนวนัประชมุ 4 วนั โปรดศกึษาคู่มือวิธีการใชง้าน

ระบบดงักล่าวโดยละเอียด กรณีที่ท่านยงัไม่ไดร้บัอีเมลดงักล่าวภายในวนัที่ 21 เมษายน 2565 ใหติ้ดต่อ

บรษัิทจดัการโดยทนัที 

2.2 การเขา้รว่มประชมุและการลงคะแนนสาํหรบัการประชุม E-AGM ในครัง้นีน้ัน้ สามารถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร ์/ 

โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศทัพมื์อถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ต

ความเรว็ 4G หรอือินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหต ุ:  กรณีเขา้รว่มประชมุผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทมื์อถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึง่สามารถ download ไดด้งันี ้

ระบบ iOS 

 

ระบบ Android 

  

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-

meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.

zoom.videomeetings 

 

 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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2.3 ระบบจะเปิดใหเ้ขา้รว่มประชมุล่วงหนา้ 2 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลาประชมุ อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่ม

เม่ือถึงเวลาประชมุเท่านัน้  

2.4 การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งใชข้อ้มูลเลขทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน และเลขที่บัตรประชาชน

ของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

2.5 การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่า

ท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

2.6 กรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีเหตุขดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ OJ 

ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้นอีเมลที่จดัสง่คูมื่อการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุม

สาํหรับผู้ถอืหน่วยลงทุน *** 

3. การส่งคาํแนะนํา หรือคาํถามทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของกองทุนฯ หรือเกี่ยวข้อง

กับวาระใด ๆ ซึ่งจะพจิารณาในการประชุม E-AGM 

กรณีท่านผูถื้อหน่วยลงทนุมีความประสงคจ์ะสง่คาํแนะนาํหรอืคาํถามตา่ง ๆ สามารถกระทาํได ้2 วิธี ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 สง่คาํแนะนาํหรอืคาํถามลว่งหนา้ใหบ้รษัิทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทางอีเมล : supereif_agm@bblam.co.th 

(ข) ทางโทรศพัท ์: 02-674-6460 (ในวันและเวลาทาํการ) 

(ค) ทางไปรษณีย ์: กรุณาจ่าหนา้ตามรายละเอียดดงันี ้

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จาํกัด 

(ฝ่าย Real Estate & Infrastructure Investment (คุณเขมทตั ศรทตัต)์) 

เลขที ่175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ช้ัน 7 ช้ัน 21 และช้ัน 26 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
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3.2  ส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามระหว่างการประชุม สาํหรบัผูท้ี่เขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้ง

ระบช่ืุอและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุเขา้รว่มประชมุเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมี

การส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามทุกครัง้ บริษัทจัดการจะเปิดช่องทางในการส่งคาํแนะนาํและคาํถามระหว่าง

ประชมุ ดงันี ้

(ก) ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

(ข) ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์องตนเอง 

หลังจากที่เจา้หน้าที่ควบคุมระบบส่งคาํเชิญให้ท่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลังจากที่

สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยัง

อีเมลของผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

ทัง้นี ้หากผู้ถอืหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถตดิต่อเจ้าหน้าที ่ดังนี ้

• เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัทจัดการเพื่อสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมได ้ผ่านช่องทางอีเมล และโทรศพัท ์ตามรายละเอียดในขอ้ 3.1 

• เรื่องขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุและการลงคะแนนเสียง กรณีที่ยืนยนัตวัตนอย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ท่านสามารถ

ติดตอ่ OJ เพื่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้นอีเมลที่จดัสง่คูมื่อการใชง้านระบบ E-AGM ไปใหท้่าน 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 / Attachment 3 

 

 

วนัที่....................เดือน..........................พ.ศ....................... 

                                                                                                  Date                   Month                        Year 

(1) ขา้พเจา้.............................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง......................................... 

I/We,                                                                 Identification Card/Passport number 

สญัชาติ........................บา้นเลขที่...................ถนน.........................................ตาํบล/แขวง...................................... 

Nationality                   Reside at                  Road                                       Sub district 

อาํเภอ/เขต..................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์........................... 

District                                                       Province                                             Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรยี์ 

Being a unitholder of SUPER Energy Power Plant Infrastructure Fund 

                     โดยถือหน่วยลงทนุรวมทัง้สิน้ ........................................................................................ หน่วย 

                      Holding the total amount of                                                                                       units  

ลงช่ือ/Signed.........................................................ผูถื้อหน่วยลงทนุ/Unitholder  

                      (........................................................) 

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม E-AGM ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ ี

Acceptance Form for attending the E-AGM of SUPER Energy Power Plant Infrastructure Fund 

 

 

 ประสงคจ์ะรว่มประชมุและลงคะแนนผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกสส์าํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจาํปี 2565  

                     I would like to participate the E-AGM for 2022 Annual General Meeting  

                                                            เขา้รว่มประชมุดว้ยตวัเอง 

                               Self-Attending 

                                  มอบฉนัทะให ้(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………........................ ไดเ้ขา้รว่มประชมุดงักลา่วขา้งตน้ 

                               Proxy to                                                                                                            attend the meeting. 

              (3)   ขอ้มลูในการจดัสง่วธีิการเขา้รว่มประชมุ 

                     Please send the link to join the meeting by below email 

                                         อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 

     E-Mail                   Please fil in the blank. 

                                         โทรศทัพมื์อถือ………………………………………………………………....(โปรดระบ)ุ 

     Mobile Number                  Please fil in the blank. 

              (4)   จดัสง่เอกสารเพื่อยืนยนัตวัตนตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 ภายในวันที ่20 เมษายน 2565 

                 Please submit the required documents per Attachment 2 by 20 April 2022. 

              (5)   เม่ือไดร้บัการยืนยนัตวัตน ทาง OJ จะจดัสง่ลิงคก์ารเขา้รว่มประชมุและวิธีการเขา้รว่มประชมุไปยงัอีเมลที่ท่านไดร้ะบ ุ              

                     Once you have verified, OJ will send the link to join the meeting to your provided email. 

              (6)   ในวนัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งเตรยีมเลขบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ และเลขบตัรประชาชนไว ้สาํหรบัการเขา้รว่มประชมุ 

                     Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for logging in the meeting.  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 แบบ ก.  

Attachment 4 Form A. 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 
เขียนท่ี                                                       
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สัญชาติ   
       I/We                                         Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ตาํบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  
อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์             
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 
เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได.้................................................... 
Contact Telephone Number 
 

(2)  เ ป็นผู ้ถื อหน่ว ย ลง ทุนข อง ก อง ทุ นร ว ม โ ค ร ง สร้ างพื้ นฐานโ ร ง ไฟฟ้ า  ซุ ป เ ปอร์  เ อนเ นอร์ ยี  (SU PE R E IF )    โ ดย ถือ หน่ ว ย ลง ทุน   

being a unitholder of SUPER Energy Power Plant Infrastructure Fund (SUPEREIF) holding 

จาํ น ว น ทั้ ง ส้ิ น รวม ....................................................................หน่วย  และ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................................................เสียง 

                         the total amount of  ….......................................................units,  and having the right to vote equal to …...................................................votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
  Hereby appoint     

 �          อาย ุ      ปี       อยูบ่า้นเลขท่ี                                                                                                    
    Age   years,    Reside at  

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  
Road                 Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                                     
Province                                            Postal Code                   

�     หรือ   ผูจ้ดัการกองทุน  
or the fund manager, namely  

นางสาวศิริเพญ็  หวงัดาํรงเวศ                   อาย ุ    51    ปี          อยูบ่า้นเลขท่ี     175   อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์  ชั้น 7  ชั้น 21 และชั้น 26       

Miss Siriphen Wangdumrongves      Age    51   years,   Reside at       175  Sathorn City Tower, 7th, 21st and 26th Floor,           

ถนน           สาทรใต ้        ตาํบล/แขวง                ทุ่งมหาเมฆ                             อาํเภอ/เขต สาทร  
Road     South Sathorn     Tambol/Khwaeng   Thungmahamek                 Amphur/Khet                  Sathorn          

จงัหวดั                      กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์           10120                          
Province                         Bangkok            Postal Code           10120 

   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 

25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย   
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 annual general meeting of unitholders on 25 April 2022 
at 14.00 hrs. by way of electronic meeting (E-AGM) or any adjournment at any date, time and place thereof.  
 

(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
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(1)   วาระที่ 1  รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเร่ืองที่สําคญั และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต 

      Agenda No. 1  To acknowledge the significant management of the Fund and the management guideline in the future 
 

(2) วาระที่ 2    รับทราบฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนฯ ประจําปี 2564 

Agenda No. 2  To acknowledge the financial position and the operating performance of the Fund for the year 2021 
 

(3) วาระที่ 3  รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนประจําปี 2564 

Agenda No. 3  To acknowledge the payment of dividend and capital return for the year 2021 
 

(4) วาระที่ 4  รับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจําปี 2565 

 Agenda No. 4  To acknowledge the appointment of the auditor and the audit fee for the year 2022 

 

(5) วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาตกลงดําเนินการ  
Agenda No. 5  To consider and approve the amendment of the Undertaking Agreement    

�      (ก)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 �     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    เห็นดว้ย �    ไม่เห็นดว้ย  �    งดออกเสียง 
      Approve                  Disapprove    Abstain 

 

(6) วาระที่ 6  วาระอ่ืน ๆ (หากมี)  
Agenda No. 6  Others (if any)     

�      (ก)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 �     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    เห็นดว้ย �    ไม่เห็นดว้ย  �    งดออกเสียง 
      Approve                  Disapprove    Abstain 

 

(5)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุน 
   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes 

as a unitholder. 
 
(6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                             In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall 
have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่

ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) 

specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 ( ) 

 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

 ( ) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 แบบ ก. หนา้ 2 ของจาํนวน 3 หนา้ / Attachment 4 Form A. Page 2 of 3 



หนา้ 25 

 

 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยลงทุน

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment 
units to several proxies for splitting votes. 

2.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
     Please affix stamp duty of Baht 20. 

3.  กรุณาแนบสาํเนาบตัรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทั พร้อมทั้งสาํเนาบตัรประชาชน และทะเบียนบา้น หรือ หนงัสือเดินทางของ

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยรับรองสาํเนาถูกตอ้งหรือเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เอกสารการแจง้เปล่ียนช่ือหรือนามสกุล เป็นตน้ 
Please attach a copy of the certified true copy of ID card (for an individual) or certified true copy of the affidavit of a company together with 
a certified true copy of ID card and house register book or passport of an authorized director (for a juristic person) or any other related documents 
such as the change of name or surname. 
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For foreign unitholders who have custodians in Thailand only ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 แบบ ข. 

Attachment 4 Form B. 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 
เขียนท่ี      
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สัญชาติ   
       I/We                                         Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ตาํบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  
อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 
เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได.้................................................... 
Contact Telephone Number 
 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
as a Custodian for  
 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)    
being a unitholder of SUPER Energy Power Plant Infrastructure Fund (SUPEREIF) 
 

โดยถือหน่วยลงทุนจาํนวนทั้งส้ินรวม                                             หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                          เสียง 
holding the total amount of                                                units and having the right to vote equal to                                             votes                                                                            
 

(2)   ขอมอบฉนัทะให้  
    Hereby appoint     

 �          อาย ุ      ปี       อยูบ่า้นเลขท่ี                                                                                                    
    Age   years,    Reside at  

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  
Road                 Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                                     
Province                                               Postal Code                   

�     หรือ   ผูจ้ดัการกองทุน 
or the fund manager, namely  

นางสาวศิริเพญ็  หวงัดาํรงเวศ                   อาย ุ   51    ปี         อยูบ่า้นเลขท่ี     175   อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์  ชั้น 7  ชั้น 21 และชั้น 26       

Miss Siriphen Wangdumrongves      Age   51   years, Reside at         175  Sathorn City Tower, 7th, 21st and 26th Floor,           

ถนน           สาทรใต ้        ตาํบล/แขวง             ทุ่งมหาเมฆ                             อาํเภอ/เขต สาทร  
Road     South Sathorn     Tambol/Khwaeng   Thungmahamek             Amphur/Khet                     Sathorn          

จงัหวดั                      กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์           10120                          
Province                         Bangkok            Postal Code            10120 
   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 

25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย   
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 annual general meeting of unitholders on 25 April 2022 
at 14.00 hrs. by way of electronic meeting (E-AGM) or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 
(3)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
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 (1)   วาระที่ 1  รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเร่ืองที่สําคญั และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต 

      Agenda No. 1  To acknowledge the significant management of the Fund and the management guideline in the future 
 

(2) วาระที่ 2    รับทราบฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนฯ ประจําปี 2564 

Agenda No. 2  To acknowledge the financial position and the operating performance of the Fund for the year 2021 
 

(3) วาระที่ 3  รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนประจําปี 2564 

Agenda No. 3  To acknowledge the payment of dividend and capital return for the year 2021 
 

(4) วาระที่ 4  รับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจําปี 2565 

 Agenda No. 4  To acknowledge the appointment of the auditor and the audit fee for the year 2022 

 

(5) วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาตกลงดําเนินการ  
Agenda No. 5  To consider and approve the amendment of the Undertaking Agreement    

�      (ก)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 �     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    เห็นดว้ย �    ไม่เห็นดว้ย  �    งดออกเสียง 
      Approve                  Disapprove    Abstain 

 

(6) วาระที่ 6  วาระอ่ืน ๆ (หากมี)  
Agenda No. 6  Others (if any)     

�      (ก)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 �     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    เห็นดว้ย �    ไม่เห็นดว้ย  �    งดออกเสียง 
      Approve                  Disapprove    Abstain 

 

(4)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุน 
   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes 

as a unitholder. 
 
(5)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                             In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall 
have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่

ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) 

specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 ( ) 

 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

 ( ) 
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หมายเหตุ 

1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยลงทุนใหเ้ท่านั้น 
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 
      (1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3.  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยลงทุน

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units 
to several proxies for splitting votes. 

4.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
     Please affix stamp duty of Baht 20. 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

ข้อมูลผู้จัดการกองทุนทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ-นามสกลุ นางสาวศิรเิพ็ญ  หวงัดาํรงเวศ                    

ตาํแหน่ง Assistant Managing Director 

Real Estate & Infrastructure Investment 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั 

อาย ุ 51 ปี 

สญัชาติ ไทย 

ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

วฒิุการศกึษา - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ  

California State University, Los Angeles  

- ปรญิญาตร ีการบญัชี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

หลกัสตูรอื่น ๆ CFA Level 3 

ประวติัการทาํงาน 2562-ปัจจบุนั Assistant Managing Director 

Real Estate & Infrastructure Investment 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั 

2555-2561 Senior Vice President 

Real Estate & Infrastructure Investment 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั 

2546-2555 ผูอ้าํนวยการอาวโุส  

ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จาํกดั 

2541-2546 ผูอ้าํนวยการ  

ฝ่ายจดัการกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั 

การมีส่วนไดส้่วนเสียพิเศษในวาระที่พิจารณา

ในครัง้นี ้

ไม่มี 
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