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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุประจาํปี 2565 

ของ 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรยี์ 

 ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามหลกัเกณฑ์

ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

การแนะนําก่อนการประชุม 

 พิธีกรกล่าวตอ้นรับผู้ถือหน่วยลงทุนและแนะนาํตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จาํกัด 

(“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี (“กองทุนฯ”) 

รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตามลาํดบัดงันี ้

1. ตวัแทนจาก บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั ในฐานะบรษิัทจดัการ 

คณุพรชลิต พลอยกระจ่าง Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment 

ซึ่งจะเป็นประธานในท่ีประชมุ 

คณุศิรเิพ็ญ หวงัดาํรงเวศ  Assistant Managing Director 

คณุเขมทตั ศรทตัต ์  Vice President 

2. ตวัแทนจาก บรษิัทซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี คอรเ์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูบ้รหิารทรพัยสิ์น 

คณุชพัมนต ์จนัทรพงศพ์นัธุ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี กรุ๊ป จาํกดั ซึ่งเป็นบรษิทัในกลุ่ม

ของบรษิัทซปุเปอร ์เอนเนอรย์ี คอรเ์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

3. ตวัแทนจาก บรษิัท เอฟร่ี (ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะท่ีปรกึษาทางดา้นเทคนิค 

 คณุมงคล แน่งนอ้ย   ผูจ้ดัการโครงการอาวโุส 

 คณุกฤตธี อบุล   ผูจ้ดัการโครงการ 

4. ตวัแทนจาก บรษิัท อารแ์อล เคานเ์ซิล จาํกดั ในฐานะท่ีปรกึษากฎหมาย 

 คณุเกษมสี สกลุชยัสิรวิิช  Partner 

5. ตวัแทนจาก บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ในฐานะผูส้อบบญัชี 

 คณุสชุาดา ตนัติโอฬาร  Partner 
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6. ตวัแทนจาก ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุฯ 

 คณุจกัรนิทร ์บรรเทา ผู้จัดการงานบริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ

 ปฏิบตัิการกองทรสัตอ์าวโุส 

โดยมบีรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั รบัหนา้ท่ีในเร่ืองของการลงทะเบียนและบนัทึกคะแนน 

พิธีกรชีแ้จงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัองคป์ระชมุ ดงันี ้ 

 ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน ตอ้งมีผูถื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ

ของผูถ้ือหน่วยลงทุน มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ยกว่ากึ ่งหนึ่งของจาํนวนผูถ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมด และ

จาํนวนผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมาประชุมดังกล่าวตอ้งมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุน

ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุฯ จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 พิธีกรเชิญคณุศิรเิพ็ญ แจง้รายละเอียดจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทนุ และผูร้บัมอบฉนัทะ ท่ีมาเขา้รว่มประชมุ 

คุณศิริเพ็ญแถลงต่อท่ีประชมุว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 4 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 122,400 หน่วย 

และเขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 78 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 287,536,800 หน่วย รวมผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเข้ามาประชุมครัง้นีจ้าํนวน 82 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งสิน้ 287,659,200 หน่วย หรือ

คิดเป็นรอ้ยละ 55.8562 ของจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์ไดก้ล่าวใหท้ราบไปแลว้ 

ถือว่า จาํนวนผูถื้อหน่วยลงทนุ และจาํนวนหน่วยลงทนุดงักล่าว ณ ขณะนี ้ครบเป็นองคป์ระชมุเรียบรอ้ยแลว้ 

พิธีกรชีแ้จงเก่ียวกบัวธีิการออกเสียงลงคะแนน และกระบวนการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ สาํหรบัวาระเพ่ือพิจารณา 

ในการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นครัง้นี ้ดงันี ้

สาํหรับในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีการลงมติ ผู ้เข ้าร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ 

ตามจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีมี หรือตามจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัมอบฉนัทะมา โดยถือว่า 1 หน่วย เท่ากบั 1 เสียง ในการลงคะแนนเสียง

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

ในการลงคะแนนเสียงในหน่ึงวาระ ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไม่สามารถแยกคะแนนเสียงของตนได ้ยกเวน้ผูถื้อหน่วยลงทนุ

ท่ีเป็น Custodian ท่ีสามารถลงคะแนนเสียงเหมือนกันทัง้หมด หรือแยกคะแนนเสียงก็ได ้แต่เมื่อรวมคะแนนเสียงทัง้หมดแลว้

จะตอ้งไม่เกินจาํนวนสิทธิออกเสียงท่ีมีอยู่ 
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การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผยดว้ยวิธีแจง้ความจาํนงผ่านระบบออนไลน ์โดยใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 

หรือผูร้บัมอบฉนัทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงระหว่าง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ผ่านการลงคะแนนเสียง

ในระบบออนไลน ์เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งประมวลผลและตรวจนบัคะแนน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูร้ับมอบฉันทะจะทาํการลงคะแนนดว้ยวิธีแจง้ความจาํนงผ่านระบบออนไลน ์โดยจะถือว่า

ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีน่ิงเฉยแสดงมติเห็นดว้ยเต็มจาํนวนเสียง เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูร้บัมอบฉันทะ

ท่ีประสงคจ์ะลงมติไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้งความจาํนงผ่านการกดปุ่ มลงคะแนนเสียงในระบบออนไลนว่์า

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยจะมีระยะเวลาใหพิ้จารณาลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที สาํหรบัในแต่ละวาระ 

สาํหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ ท่ีมีการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหนา้แลว้นั้น บริษัทจดัการ

ไดท้าํการรวบรวมและบันทึกคะแนนตามความประสงคข์องผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวในระบบ

เรียบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะรายดงักล่าวจะไม่ตอ้งลงคะแนนในแต่ละวาระอีก 

การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนบัเฉพาะคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง จากนัน้จึงจะนาํมาหกัจาก

คะแนนเสียงทัง้หมดท่ีเขา้รว่มประชมุ และมีสิทธิออกเสียง ไดผ้ลลพัธเ์ท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 

ในการนบัคะแนนจะมีตวัแทนของผูดู้แลผลประโยชนม์าเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนร่วมกับเจา้หนา้ท่ีของ

บริษัทจดัการ เพ่ือเป็นการแสดงถึงความโปรง่ใส และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมมาภิบาลท่ีด ี

พิธีกรเชิญท่านประธานในท่ีประชุม กล่าวตอ้นรบัท่านผูถื้อหน่วยลงทุน และผูเ้ขา้รว่มประชุม รวมทัง้เปิดการประชมุสามญั

ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุฯ ประจาํปี 2565 

คุณพรชลิต กล่าวตอ้นรับผู้ถือหน่วยลงทุนเขา้สู่การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ประจาํปี 2565 

และกล่าวขอบคุณผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมการประชุม และขอเริ่มการประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยลงทุน

ของกองทนุฯ ประจาํปี 2565  

พิธีกรแจง้วาระการประชมุท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ และขัน้ตอนในการประชมุ ดงันี ้

วาระท่ี 1 รบัทราบการจดัการกองทนุฯ ในเร่ืองท่ีสาํคญั และแนวทางการจดัการกองทนุฯ ในอนาคต 

วาระท่ี 2  รบัทราบฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทนุฯ ประจาํปี 2564 

วาระท่ี 3  รบัทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทนุประจาํปี 2564 

วาระท่ี 4  รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีประจาํปี 2565 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขสญัญาตกลงดาํเนินการ 

วาระท่ี 6  วาระอ่ืน ๆ (หากมี) 
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 ทั้งนี ้ก่อนสิน้สุดวาระในแต่ละวาระ ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถใหข้้อเสนอแนะ หรือสอบถามคาํถามท่ีเก่ียวขอ้ง

กับวาระนัน้ ๆ ได ้โดยพิธีกรจะแจง้ช่วงเวลาท่ีเปิดโอกาสใหส้อบถามใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุทราบ ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งระบุ

ชื่อและนามสกลุ พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุเขา้รว่มประชมุเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนท่ีจะมีการส่งคาํแนะนาํหรือ

คาํถามทุกครัง้ เพ่ือประโยชนใ์นการจดบันทึกการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น ในการนี ้บริษัทจัดการ เปิดช่องทางในการส่ง

คาํแนะนาํและคาํถามระหว่างประชมุ 2 ช่องทาง ดงันี ้

1. ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์้อความ หรือ ระบบแชท (Chat) : ใหผู้ เ้ขา้ร ่วมประชุมกดปุ่ มแชท (Chat) 

บริเวณดา้นล่างหนา้จอของผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิมพข์อ้ความ โดยเมื่อพิมพเ์สรจ็ใหก้ด Enter เพ่ือส่งขอ้ความ

เขา้มาในระบบ 

2. ช่องทางการสนทนาระบบเสียง : ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมกดปุ่ มรีแอคชั่น (Reaction) บริเวณดา้นล่างหนา้จอของ

ผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นให้กดปุ่ มยกมือ (Raise Hand) และเปิดไมคโ์ครโฟนท่ีอุปกรณ์ของตนเอง หลังจากท่ี

เจา้หนา้ท่ีควบคมุระบบส่งคาํเชิญใหท่้านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากท่ีสนทนาเสรจ็ทกุครัง้  

สาํหรบัขอ้เสนอแนะ หรือคาํถามของผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระอ่ืน ๆ จะขอยกไปตอบในวาระอ่ืน ๆ นัน้ แทน 

พิธีกรเชิญคณุเขมทตั ใหน้าํเสนอรายละเอียดของวาระการประชมุท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ 

วาระที ่1 รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเร่ืองทีส่าํคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต 

คณุเขมทตัแถลงใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบถึงขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบักองทนุฯ ดงันี ้ 

ชื่อกองทนุรวม กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้าซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี (“กองทนุ”) 

ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ SUPEREIF 

ประเภทกองทนุ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

จาํนวนหน่วยลงทนุ 515 ลา้นหน่วย 

เงินทนุจดทะเบียน ณ วนัจดัตัง้กองทนุฯ : 5,510.00 ลา้นบาท 

หลงัจ่ายคืนเงินทนุครัง้ท่ี 1 : 5,129.40 ลา้นบาท 

มลูค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย ณ วนัจดัตัง้กองทนุฯ : 10.0000 บาท 

หลงัจ่ายคืนเงินทนุครัง้ท่ี 1 : 9.96 บาท 

บรษิัทจดัการ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั  

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

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ขอ้ตกลงการถือหน่วยลงทนุ ผูส้นบัสนุนมีขอ้ตกลงการถือหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งรกัษาสดัส่วนการถือหนว่ยลงทุน 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 เป็นเวลา 12 ปี 
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ลาํดบัถดัมาคณุเขมทตัแถลงใหท่ี้ประชมุทราบเก่ียวกบัโครงสรา้งกองทนุฯ และผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงันี ้ 

ทรัพยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีกองทุนฯ ลงทุนครัง้แรก คือ ทรัพยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานประเภท

สิทธิในรายไดสุ้ทธิจากการดาํเนินโครงการกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยข์องบริษัท 17 อัญญวีร ์โฮลดิง้ จาํกัด 

(“17 อัญญวีร”์) และบริษัท เฮลท ์แพลนเน็ท เมเนจเม้นท ์(ประเทศไทย) จาํกัด (“เฮลท ์แพลนเน็ท”) หรือรวมเรียกว่า 

“ผู้โอนรายได”้ ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยท่ีผูส้นบัสนนุ ถือหุน้ทางออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ทัง้นี ้กองทนุฯ จะจดัหาผลประโยชนจ์าก

ทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานดว้ยการรบัโอนรายไดส้ทุธิจาก 17 อญัญวีร ์และเฮลท ์แพลนเน็ท โดยการเขา้ทาํสญัญา

โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิกับ 17 อัญญวีร ์และเฮลท ์แพลนเน็ท โดยระยะเวลาการโอนสิทธิภายใตส้ัญญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 

จะเริ่มตัง้แต่วนัท่ีกองทนุฯ  เขา้ลงทนุสาํเรจ็ จนถึงและรวมถึงวนัสิน้สดุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ ซึ่งสอดคลอ้งกบั

ระยะเวลาสิน้สุดของสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าที่ 17 อัญญวีร ์และเฮลท ์แพลนเน็ท เข้าทาํกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ 

การไฟฟ้านครหลวง (แล้วแต่กรณี) นอกจากนี้ SUPER 17 อัญญวีร ์เฮลท์ แพลนเน็ท และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องในกลุ่ม 

ได้ทาํสญัญาตกลงดาํเนินการกับกองทุนฯ เพ่ือตกลงท่ีจะดาํเนินการใหก้ารดาํเนินโครงการของผูส้นบัสนุนและผูโ้อนรายได้

แต่ละรายเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการโอนรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของโครงการใหแ้ก่กองทุนฯ 

และเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 

ทัง้นี ้17 อญัญวีร ์และ เฮลท ์แพลนเน็ท ไดว้่าจา้งให ้SUPER เป็นผูบ้รหิารจดัการโครงการโรงไฟฟ้า ภายใตส้ญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง

จาํนวน 5 สัญญา ไดแ้ก่ สัญญาบริหารจดัการและบาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้า สัญญาจัดหาอะไหล่และอุปกรณ ์สัญญารบัประกัน

เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า สญัญาจา้งบรหิารและจดัการทั่วไป และสญัญาจา้งงานโยธาและซ่อมบาํรุงทั่วไป 

SUPER ยงัคงถือหน่วยลงทนุในกองทุนฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ในขณะท่ีรอ้ยละ 80 ท่ีเหลือ

เป็นนกัลงทนุสถาบนัและประชาชนทั่วไป 

ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ อาทิเช่น ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ในฐานะผูใ้หเ้งินกูแ้ก่กองทุนฯ นอกจากนี ้กองทุนฯ ยงัมี

การแต่งตัง้คณะกรรมการท่ีปรกึษาการลงทนุเพ่ือช่วยใหค้าํปรกึษาแก่กองทนุฯ ในเร่ืองต่าง ๆ 

สดัส่วนผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละประเภทมีรายละเอียดดงันี ้

ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 หลังจากเสนอขายหน่วยลงทุนสาํเร็จ SUPER ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 20.00 

นิติบุคคลในประเทศถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 36.04 นิติบุคคลต่างประเทศถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 0.00 

บคุคลธรรมดาในประเทศถือหน่วยลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 43.88 และบคุคลธรรมดาต่างประเทศถือหน่วยลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 0.09 

และสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2565 SUPER ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 20.00 

นิติบุคคลในประเทศถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 39.71 นิติบุคคลต่างประเทศถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 0.02 

บคุคลธรรมดาในประเทศถือหน่วยลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 40.12 และบคุคลธรรมดาต่างประเทศถือหน่วยลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 0.15 
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กองทนุฯ มีผูถื้อหน่วยลงทนุ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 ดงันี ้

ลาํดับ ผู้ถือหน่วยลงทนุ 10 อนัดบัแรก (6 สงิหาคม 2562) จาํนวนหน่วยลงทนุ สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

1. บรษิัท ซปุเปอร ์เอนเนอรย์ ีคอรเ์ปอเรชั่น (มหาชน) 103,000,000 20.00 

2. บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จาํกดั 46,689,000 9.07 

3. บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั 46,688,900 9.07 

4. บมจ. กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั 45,500,000 8.83 

5. กองทนุ ผสมบีซีเนียรส์าํหรบัวยัเกษียณฯ 10,155,500 1.97 

6. กองทนุเปิดบวัหลวงอินคมั 7,548,500 1.47 

7. กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์อินคมัพลสั 6,734,600 1.31 

8. บมจ. เมืองไทยประกนัภยั 5,000,000 0.97 

9. กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟล็กซิเบิล้ 2,599,100 0.50 

10. กองทนุสาํรองเลีย้งชีพพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแลว้ 5 1,689,300 0.33 

 รวม 275,604,900 53.52 

 จาํนวนผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมด (ราย) 10,213  

กองทนุฯ มีผูถื้อหน่วยลงทนุ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2565 ดงันี ้

ลาํดับ ผู้ถือหน่วยลงทนุ 10 อนัดบัแรก (16 มีนาคม 2565) จาํนวนหน่วยลงทนุ สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

1. บรษิัท ซปุเปอร ์เอนเนอรย์ ีคอรเ์ปอเรชั่น (มหาชน) 103,000,000 20.00 

2. บรษิัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 57,440,600 11.15 

3. บรษิัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 51,048,800 9.91 

4. บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 48,788,700 9.47 

5. บรษิัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 15,313,100 2.97 

6. บรษิัท ทิพยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 12,152,300 2.36 

7. บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 6,197,200 1.20 

8. นาย พิชยั โอทยากลุ 4,000,000 0.78 

9. นาย สนุทร จารุชนะพงศธ์ร 3,314,700 0.64 

10. กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟล็กซิเบิล้ 2,275,200 0.44 

 รวม 303,530,600 58.92 

 จาํนวนผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมด (ราย) 9,454  

 ซึ่งจะเห็นวา่ผูถื้อหน่วยลงทนุส่วนใหญ่ คือ บรษิัทประกนัชวีิต บรษิทัประกนัภยั และกองทนุตา่งๆ  
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รายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีกองทนุฯ ลงทนุมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียดทรัพยส์ิน 

รายละเอียดทรพัยสิ์น สิทธิในรายไดส้ทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดิน

ขนาดเล็กมาก (VSPP) ของ 17 อญัญวีร ์และเฮลท ์แพลนเน็ท ซึ่งจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. 

และ กฟน. รวม 19 โครงการ โดยมีปริมาณพลงัไฟฟ้าสงูสดุท่ีเสนอขายตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

รวม 118 เมกะวัตต ์ซึ่งระยะเวลาตามสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิฯ เริ่มตัง้แต่วันท่ีกองทุนฯ 

เขา้ลงทุนสาํเร็จ คือ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 26 ธันวาคม 2584 (ซึ่งเป็นวนัเดียวกับ

วนัสิน้สดุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโครงการสดุทา้ย) หรือคิดเป็นระยะเวลาการลงทุน

ทัง้สิน้ประมาณ 22 ปี 4 เดือน (ระยะเวลาการลงทุนคงเหลือ ณ ปัจจุบนั (25 เมษายน 2565) 

ประมาณ 19 ปี 8 เดือน) 

ผูบ้รหิารทรพัยสิ์น บรษิัท ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี คอรเ์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (“SUPER”) 

วนัท่ีเขา้ลงทนุ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 

อายกุารจดัหาผลประโยชน ์ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2584 

ตน้ทนุเงินลงทนุ 7,928 ลา้นบาท 

ราคาประเมินล่าสดุ 7,664 ลา้นบาท (ณ สิน้วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564) ประเมินเมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2564 

โดยบรษิัท 15 ท่ีปรกึษาธุรกิจ จาํกดั ดว้ยวิธีรายได ้(Income Approach) 

 ท่ีตัง้โครงการโรงไฟฟ้ามีรายละเอียดดงันี ้

โครงการโรงไฟฟ้าทั้ง 19 โครงการ จะตัง้อยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยเป็น

โครงการของ 17 อัญญวีร ์จาํนวน 14 โครงการ และเฮลท ์แพลนเน็ท จาํนวน 5 โครงการ แต่ละโครงการมีกาํลังการผลิต 

3-8 เมกะวตัต ์โดยทาํสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 18 โครงการ และการไฟฟ้านครหลวง 1 โครงการ 

พฒันาการท่ีสาํคญัตัง้แต่ตอนจดัตัง้กองทนุฯ สาํเรจ็ สามารถสรุปไดด้งันี ้

• วันท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยอ์นุมตัิใหจ้ดทะเบียนกองทรพัยสิ์น

เป็นกองทนุรวม คือ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 

• วนัท่ีกองทนุฯ เขา้ลงทนุในสิทธิในรายไดส้ทุธิสาํเรจ็ คือ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 

• วนัท่ีหน่วยลงทนุของกองทนุฯ เริ่มซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คือ วนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 

• วนัท่ีแจง้กาํหนดการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทนุครัง้แรก คือ วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2563 
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สาํหรบัประเด็นในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุฯ สามารถสรุปไดด้งันี ้

เร่ืองสถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด 19  

กองทุนฯ ยงัไม่ไดร้บัผลกระทบในทางลบใด ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัจากสถานการณด์งักล่าว สาํหรบัในส่วนของค่าใชจ้่าย

ของโครงการ ค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่ถกูกาํหนดไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ตัง้แต่แรก โดยในส่วนรายไดข้องโครงการ ยงัไม่พบข่าวท่ีว่า 

รฐับาล กฟภ. หรือ กฟน. จะมีนโยบายขอปรบัลดอตัราค่ารบัซือ้ไฟฟ้า และ/หรือ ขอลดปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้า

ขนาดเล็กมากแต่อย่างใด นอกจากนี ้ธุรกิจของ SUPER ในฐานะผูบ้รหิารทรพัยสิ์นก็ไม่ไดร้บัผลกระทบใด ๆ ท่ีมีนยัสาํคญั  

เร่ืองการลงทนุในอนาคต 

สาํหรบัการลงทนุในอนาคต กองทนุฯ จะมุ่งเนน้การลงทนุในทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานประเภทไฟฟ้า และ/หรือ 

พลงังานทางเลือกเป็นหลกั โดยจะมุ่งเนน้การลงทนุในทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ซึ่งกองทนุฯ มิไดม้ี

ขอ้จาํกดั หรือนโยบายว่าจะเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานของกลุ่มบรษิัทใดเป็นการเฉพาะ  

เร่ืองภาวะการแข่งขนั หรือคู่แข่งขนัท่ีสาํคญั 

โรงไฟฟ้าท่ีกองทุนฯ เขา้ลงทุนในสิทธิในรายไดสุ้ทธิมิไดม้ีการแข่งขันกับโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

โดยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเป็นสญัญาระยะยาวและมีอายสุอดคลอ้งกบัสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิของกองทนุฯ  

เร่ืองการกูย้ืมเงิน 

กองทนุฯ ยงัมีเงินทนุเพียงพอเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานโดยไม่ตอ้งมีการกูย้ืมเงิน โดยอตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อสินทรพัยส์ทุธิ

ของกองทุนฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 อยู่ในสัดส่วนท่ีตํ่าเพียง 0.46 เท่า (เมื่อเทียบกับอัตราส่วนสูงสุดท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) อนุญาต คือ 3.00 เท่า) ณ ปัจจุบัน กองทุนฯ 

ยงัไมม่ีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งกูย้ืมเงินเพ่ิมเติม 

สาํหรบัอัตราดอกเบีย้เงินกูข้ั้นตํ่า (“MLR”) ในช่วงจัดตัง้กองทุนฯ อยู่ท่ีรอ้ยละ 6.25 ต่อปี และปัจจุบัน อยู่ท่ีรอ้ยละ 

5.25 ต่อปี 

เร่ืองนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

กองทุนฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 ครัง้ (เวน้แต่ในช่วงปีปฏิทินแรก 

และปีปฏิทินสุดทา้ยของการลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งระยะเวลาการลงทุนหรือระยะเวลาการจดัหาผลประโยชนใ์นทรพัยสิ์น

อาจไม่เต็มปีปฏิทิน บรษิัทจดัการจะใชด้ลุยพินิจในการพิจารณาจาํนวนครัง้ของการจ่ายเงินปันผลในปีดงักล่าวตามความเหมาะสม) 
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เร่ืองการติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารทรพัยสิ์น 

นอกจากการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของโครงการเป็นประจาํทุกเดือนแลว้  

บริษัทจัดการก็จะตรวจเยี่ยมโครงการโรงไฟฟ้าทุกโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ร่วมกับทางผูดู้แลผลประโยชน์ รวมถึง

มีการกาํหนดใหท่ี้ปรกึษาของกองทนุฯ ตรวจเยี่ยมโครงการโรงไฟฟ้าทกุโครงการเป็นประจาํปีละ 1 ครัง้ 

พิธีกรแจง้ว่า ก่อนท่ีจะใหผู้ถื้อหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ขอเรียนเชิญคณุศิริเพ็ญนาํเสนอความเห็น

ของบรษิัทจดัการใหท้างผูถื้อหน่วยลงทนุทราบ 

คุณศิริเพ็ญแถลงว่า ในวาระท่ี 1 นี ้บริษัทจดัการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบรายละเอียด

เก่ียวกับการจดัการกองทุนฯ ในเร่ืองท่ีสาํคญั รวมถึงแนวทางการจดัการกองทุนฯ ในอนาคต และต่อไปจะเป็นความเห็นของ

ผูด้แูลผลประโยชน ์

พิธีกรแถลงว่า ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจดัการ

กองทนุฯ ในเร่ืองท่ีสาํคญั รวมถงึแนวทางการจดัการกองทนุฯ ในอนาคต 

พิธีกรชี ้แจงว่า  ในลาํดับต่อไป จะเ ป็นช่วงที่ ให้ผู ้เข ้าร่วมประชุมได ้ซักถามข้อสงสัย เ กี่ยวกับวาระท่ี  1 

หากผู ้เข ้าร่วมประชุมท่านใดมีคาํถามหรือจะแสดงความคิดเห็น ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่า

เป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนท่ีจะมีการส่งคาํถามทุกครัง้ โดยสามารถพิมพค์าํถาม

เขา้มาทางระบบแชท หรือสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งในกรณีสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบเสียง 

ผู ้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนท่ีอุปกรณ์ของตนเอง หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบ

ส่งคาํเชิญใหท่้านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากท่ีสนทนาเสรจ็ทกุครัง้ 

คุณศิริเพ็ญอ่านคาํถามท่ีส่งมาล่วงหนา้จากผูถ้ือหน่วยลงทุนท่านหนึ่งว่า ขอทราบแผนการดาํเนินงานในอนาคต

ของกองทนุฯ ประมาณ 2-3 ปีขา้งหนา้ 

คุณเขมทัตชีแ้จงว่า บริษัทจัดการยงัคงมุ่งเนน้ในการบริหารจดัการกองทุนฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ

นโยบายการลงทุนที่ไดเ้ปิดเผยไวแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน และจะดาํเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งใหเ้ป็นไปตามแนวทาง 

การบริหารจัดการในอนาคตดังท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในวาระท่ี 1 ในหัวข้อประเด็นอื่น ๆ โดยจะยึดถือผลประโยชนส์ูงสุดของ

ผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 

 เมื่อไม่มีผูถ้ือหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงชีแ้จงว่า เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพ่ือทราบ 

จึงไม่มีการลงมติ ฉะนั้น จึงสรุปว่าท่ีประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนไดร้บัทราบการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องท่ีสาํคญั และแนวทาง

การจดัการกองทนุฯ ในอนาคตเรียบรอ้ยแลว้ 

 พิธีกรเชิญคณุเขมทตัใหเ้สนอรายงานวาระท่ี 2 ต่อท่ีประชมุ 
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วาระที ่2 รับทราบฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ ประจาํปี 2564 

คณุเขมทตัแถลงใหท่ี้ประชมุทราบเก่ียวกบัผลกระทบของฤดกูาลต่อความสามารถในการผลิตไฟฟ้า ดงันี ้

จาํนวนหน่วยไฟฟ้าท่ีขายไดจ้ะทาํไดสู้งสุดในไตรมาสแรก ซึ่งเป็นช่วงท่ีไม่มีฝนตกหรือมีฝนตกค่อนขา้งนอ้ยกว่า

ไตรมาสอ่ืน และจะทยอยลดลงมาในไตรมาสท่ี 2 และ 3 เมื่อเริ่มเขา้สู่ฤดฝูนแลว้ โดยเมื่อสิน้สดุฤดูฝนประมาณช่วงตน้ไตรมาส 4 

จาํนวนหน่วยไฟฟ้าท่ีขายไดจ้ะเพ่ิมขึน้สู่ระดบัสงูอีกครัง้ 

อย่างไรก็ดี รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในไตรมาส 4 จะตํ่าท่ีสดุ เน่ืองจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน โครงการโรงไฟฟ้า

บางโครงการจะเริ่มมีจาํนวนหน่วยไฟฟ้าที่ขายได้สะสม เกินค่า Capacity Factor ที่ กฟภ. และ  กฟน.  กาํหนด 

(โดยค่า  Capacity Factor ท่ี กฟภ. และ กฟน. กาํหนด จะเท่ากับ 1,401,600 หน่วย/1 MW/ปี สาํหรบัปีท่ีมี 365 วัน และ 

1,405,440 หน่วย/1 MW/ปี สาํหรบัปีท่ีมี 366 วนั) ทาํใหจ้าํนวนหน่วยไฟฟ้าส่วนท่ีเกินค่า Capacity Factor ดงักล่าว จะไดร้บั

อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าท่ีตํ่ากว่าปกติ (โดยปกติ อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า หรือ FiT Rate จะเท่ากบั 5.66 บาท/หน่วย 

แต่สาํหรับอัตรารับซือ้ไฟฟ้าส่วนท่ีเกินค่า Capacity Factor จะไดร้ับในอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ยท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ขายใหแ้ก่ กฟภ. และ กฟน. ซึ่งจะอยู่เพียงประมาณ 2 บาทกว่า ๆ ต่อหน่วย) โดยสดัส่วนจาํนวนหน่วยไฟฟ้าและรายได้

จากการขายไฟฟ้าในแต่ละไตรมาสของปี 2564 มีรายละเอียดดงันี ้

สดัส่วนในแต่ละไตรมาส ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

จาํนวนหน่วยไฟฟ้า 27.21% 25.10% 22.63% 25.06% 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 28.13% 25.99% 23.39% 22.49% 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผลกระทบของฤดูกาลดังกล่าว จะส่งผลกระทบไปยังผลประกอบการในแต่ละไตรมาส 

ตลอดจนจาํนวนเงินท่ีจะสามารถจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 

 รายละเอียดของรายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ สามารถสรุปไดด้งันี ้

สาํหรบัปี 2564 รายไดข้องโครงการ ซึ่งทัง้หมดมาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า เท่ากบั 1,034.0 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.1 

จากปี 2563 เน่ืองจากจาํนวนหน่วยไฟฟ้าท่ีขายไดแ้ละอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าเฉล่ียท่ีลดลงเล็กนอ้ย  

ในขณะท่ี ค่าใชจ้่ายของโครงการสาํหรบัปี 2564 เท่ากบั 203.7 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.0 จากปี 2563 สาเหตหุลกั

มาจากการเริ่มชาํระค่าใชจ้่ายตามสญัญารบัประกันเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าจาํนวนหลายโครงการ เน่ืองจากการรบัประกัน

จากผูผ้ลิตไดสิ้น้สดุลง ประกอบกบัค่าเบีย้ประกนัภยัรอบใหม่ไดป้รบัเพ่ิมขึน้ 
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ทัง้นี ้ในส่วนของค่าเช่าท่ีดินท่ีเพ่ิมขึน้ประมาณ 0.6 ลา้นบาท เน่ืองจากท่ีดินบางส่วนในโครงการสามโคกท่ีไดม้ีการชาํระ

ค่า up front ในช่วง 5 ปีแรกในปี 2559 ไดเ้ริ่มกลับมามีการชาํระค่าเช่ารายปีอีกครัง้ตั้งแต่ปี 2564 เป็นตน้ไป ซึ่งจะทาํให้

นบัตัง้แต่ปี 2564 เป็นตน้ไป ค่าเช่าท่ีดินรายปีของทัง้ 19 โครงการจะคงท่ี อยู่ท่ีประมาณ 6.1 ลา้นบาท 

จากผลดังกล่าว ทาํใหร้ายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ สาํหรบัปี 2564 เท่ากับ 830.3 ลา้นบาท 

ลดลงรอ้ยละ 1.3 จากปี 2563 

สาํหรบัปี 2562 กองทุนฯ เขา้ลงทุนในสิทธิในรายไดส้ทุธิสาํเร็จเมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ดงันัน้ รายละเอียดของ

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิในปี 2562 จึงเริ่มตัง้แต่วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนพอดี 

โดยมีรายไดข้องโครงการเท่ากับ 379.4 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายของโครงการเท่ากับ 77.5 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากเงินลงทุน

ในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ เท่ากบั 301.9 ลา้นบาท 

สาํหรบังบกาํไรขาดทนุของกองทนุฯ สามารถสรุปไดด้งันี ้

รายไดร้วมสาํหรับปี 2564 เท่ากับ 832.4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.3 จากปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

รายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิลดลงรอ้ยละ 1.3 จากปีก่อน เป็น 830.3 ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่ายรวมสาํหรับปี 2564 เท่ากับ 176.8 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10.3 จากปี 2563 สาเหตุหลักมาจาก

ตน้ทุนทางการเงินท่ีลดลงจากอัตราดอกเบีย้เงินกูข้องผูใ้หกู้ท่ี้ลดลง รวมถึงการทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นประจาํทุกเดือน

ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2562   

สาํหรบัปี 2564 กองทุนฯ มีรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 655.6 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.4 จากปี 2563 สาเหตุจาก

ค่าใชจ้่ายรวมท่ีลดลง 

สาํหรบัปี 2564 กองทนุฯ มีการปรบัมลูค่าเงินลงทนุในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ลดลงใหเ้ป็นไปตามมลูค่ายตุิธรรม

ของสิทธิในรายได้สุทธิ ท่ีมีการประเมินโดยผู ้ประเมินราคาอิสระจาํนวน 194.0 ล้านบาท จึงร ับรู ้ขาดทุนสุทธิจาก

การวัดมูลค่าเงินลงทนุเท่ากบัจาํนวนดงักล่าว อย่างไรก็ตาม รายการดงักล่าวเป็นเพียงรายการทางบญัชี มิไดม้ีผลกระทบกบั

กระแสเงินสดของกองทุนฯ แต่อย่างใด จากผลดังกล่าว ทาํให้การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน 

สาํหรับปี 2564 เท่ากับ 461.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 32.0 จากปี 2563 สาเหตุหลักมาจากในปีนีม้ีการรบัรูข้าดทุนสุทธิ

จากเงินลงทนุ ในขณะท่ีในปี 2563 มีการรบัรูก้าํไรสทุธิจากเงินลงทนุ 

สาํหรบัปี 2562 กองทุนฯ จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 ดังนัน้ ผลประกอบการปี 2562 จึงเริ่มตัง้แต่

วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงฤดฝูน โดยกองทนุฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 302.9 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายรวมเท่ากบั 82.2 ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 220.7 ลา้นบาท โดยมีรายการขาดทุนสทุธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน 102.0 ลา้นบาท ทาํให้

การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 118.7 ลา้นบาท 
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 สาํหรบังบดลุของกองทนุฯ สามารถสรุปไดด้งันี ้

สินทรัพยร์วมของกองทุนฯ ณ สิน้ปี 2564 เท่ากับ 7,984.1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.6 จาก ณ สิน้ปี 2563 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในรายไดสุ้ทธิ (ราคาประเมินลดลงจาก 7,858 ลา้นบาทในปี 2563 

เหลือ 7,664 ลา้นบาทในปี 2564) 

ในขณะที่หนีส้ินรวมของกองทุนฯ ณ สิน้ปี 2564 เท่ากับ 2,517.0 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8.7 จาก ณ สิน้ปี 2563 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีลดลงจากการทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นประจาํทุกเดือน 

โดยสินทรพัยส์ทุธิของกองทนุฯ ณ สิน้ปี 2564 เท่ากบั 5,467.1 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.5 จาก ณ สิน้ปี 2563  

สาํหรบังบกระแสเงินสดของกองทนุฯ สามารถสรุปไดด้งันี ้

สาํหรบัปี 2564 กองทุนฯ มีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 782.1 ลา้นบาท และมีเงินสดสทุธิท่ีใชไ้ปใน

กิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 765.6 ลา้นบาท โดยมีแหล่งเงินทุนใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงินหลัก ๆ  คือ การแบ่งปันส่วนทุนให้

ผูถื้อหน่วยลงทุน 433.0 ลา้นบาท การชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว 242.0 ลา้นบาท และการชาํระดอกเบีย้ 92.9 ลา้นบาท ขณะท่ี

ในปี 2563 กองทนุฯ มีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 924.1 ลา้นบาท และมีเงินสดสทุธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงนิ

จาํนวน 901.8 ลา้นบาท โดยมีแหล่งเงินทุนใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน ไดแ้ก่ การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน และ

การจ่ายคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทัง้สิน้ 508.8 ลา้นบาท การชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว 216.8 ลา้นบาท การชาํระดอกเบีย้ 

119.6 ลา้นบาท และการฝากเงินในบญัชีธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชเ้พ่ิมขึน้ 56.6 ลา้นบาท 

ขณะที่ในปี 2562 เป็นปีที่กองทุนฯ เริ่มเขา้ลงทุน กองทุนฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 

7,901.1 ลา้นบาท โดยหลกัเป็นการซือ้เงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิจาํนวน 7,928.0 ลา้นบาท ในขณะท่ีกองทุนฯ 

มีแหล่งท่ีมาหลกัของเงินทุนจากเงินสดรบัจากผูถื้อหน่วยลงทนุจาํนวน 5,150.0 ลา้นบาท และเงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว

จาํนวน 3,000.0 ลา้นบาท 

สาํหรบัเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนฯ ท่ีผูส้อบบญัชีเห็นว่ามีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ การตรวจสอบการวดั

มูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ และการตรวจสอบรายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ  

ซึ่งผูส้อบบญัชีไดท้าํความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณมลูคา่ยตุิธรรมของเงนิลงทนุในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ และเงื่อนไขท่ีสาํคญั

ในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิท่ีกองทุนฯ เขา้ลงทุน ตลอดจนทาํความเขา้ใจในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  เพ่ือท่ีจะไดน้าํเร่ืองเหล่านี้

มาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีได ้

พิธีกรแจง้ว่า ก่อนท่ีจะใหผู้ถื้อหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ขอเรียนเชิญคณุศิริเพ็ญนาํเสนอความเห็น

ของบรษิัทจดัการใหท้างผูถื้อหน่วยลงทนุทราบ 
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คุณศิรเิพ็ญแถลงว่า ในวาระท่ี 2 นี ้บริษัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบฐานะการเงินและ

ผลการดาํเนินงานของกองทนุฯ ประจาํปี 2564 และต่อไปจะเป็นความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์

พิธีกรแถลงว่า ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

ของกองทนุฯ ประจาํปี 2564 

พิธีกรชี ้แจงว่า  ในลาํดับต่อไป จะเ ป็นช่วงที่ ให้ผู ้เข ้าร่วมประชุมได ้ซักถามข้อสงสัย เ กี่ยวกับวาระท่ี  2 

หากผู ้เข ้าร่วมประชุมท่านใดมีคาํถามหรือจะแสดงความคิดเห็น ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่า

เป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนท่ีจะมีการส่งคาํถามทุกครัง้ โดยสามารถพิมพค์าํถาม

เขา้มาทางระบบแชท หรือสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งในกรณีสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบเสียง 

ผู ้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนท่ีอุปกรณ์ของตนเอง หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบ

ส่งคาํเชิญใหท่้านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากท่ีสนทนาเสรจ็ทกุครัง้ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดสอบถาม พิธีกรจึงชีแ้จงว่า เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

ฉะนั้น จึงสรุปว่าท่ีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนไดร้ับทราบฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ ประจําปี 2564 

เรียบรอ้ยแลว้ 

พิธีกรเชิญคณุเขมทตัใหเ้สนอรายงานวาระท่ี 3 ต่อท่ีประชมุ 

วาระที ่3 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลและเงนิคืนทุนประจาํปี 2564 

คุณเขมทัตแถลงให้ท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทุนฯ ว่า กองทุนฯ มีนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 ครัง้ (เวน้แต่ในช่วงปีปฏิทินแรกและปีปฏิทินสดุทา้ยของการลงทนุ ซึ่งระยะเวลาการจดัหา

ผลประโยชนใ์นทรพัยส์ินอาจไม่เต็มปีปฏิทิน บริษัทจดัการจะใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาจาํนวนครัง้ของการจ่ายเงินปันผล

ในปีดงักล่าวตามความเหมาะสม) ในกรณีท่ีกองทนุฯ มีกาํไรสะสมเพียงพอ 

ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลในแต่ละรอบปีบัญชีจะจ่ายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีปรบัปรุงแลว้ ในกรณีท่ี

กองทุนฯ มีกาํไรสะสม อาจจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมได  ้ในกรณีท่ีกองทุนฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการ

จะไม่จ่ายเงินปันผล ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงความจาํเป็น

ในการดาํรงเงินสดของกองทุนฯ ให้เหมาะสม ทั้งนี ้ ตามแนวทางท่ี ก.ล.ต. กาํหนด และบริษัทจัดการจะไม่กู ้ยืมเงิน

เพ่ือจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

“กาํไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ ” หมายถึง กาํไรสทุธิท่ีหกัดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กาํไรท่ียังไม่เกิดขึน้ (unrealised gain) จากการประเมินค่าทรัพยส์ิน รวมถึงปรับปรุงดว้ยรายการอื่นใด

ตามแนวทางท่ี ก.ล.ต. กาํหนด เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทนุฯ 
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(ข) รายการเงินสาํรองท่ีกันไวเ้พ่ือซ่อมแซม บาํรุงรกัษา หรือปรบัปรุงกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานตามแผนท่ีกาํหนดไว้

อย่างชัดเจนในโครงการและหนงัสือชีช้วน แบบ 56-1 รายงานประจาํปี หรือที่บริษัทจัดการไดแ้จง้ให้ผู ้ถือหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหนา้ 

(ค) การชาํระหนีเ้งินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัของกองทนุฯ ตามนโยบายการกูย้ืมเงินท่ีกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ

และหนงัสือชีช้วน แบบ 56-1 รายงานประจาํปี หรือท่ีบรษิัทจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 

(ง) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดท่ีให้สิทธิในการไดร้ับประโยชน์ตอบแทน หรือการคืนเงินทุน

ในลาํดับแรก (ถา้มี) 

การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ บรษิัทจดัการอาจกระทาํไดเ้ฉพาะเมื่อเขา้กรณีดงัต่อไปนี ้

(1) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ ตามแผนท่ีจะไดม้ีการกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

(2) กองทุนฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยู่ภายหลังจากการจาํหน่ายทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน และ

การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยท่ีกองทนุฯ ตอ้งไม่มีกาํไรสะสมเหลืออยู่แลว้ 

(3) กองทนุฯ มีรายการค่าใชจ้่ายท่ีไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตตุอ้งนาํไปใชใ้นการคาํนวณกาํไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ของกองทนุฯ 

(4) กรณีอ่ืนใดท่ีมีมติของผูถื้อหน่วยลงทนุใหล้ดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ  

ทัง้นี ้การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ บริษัทจดัการอาจกระทาํโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทนุ หรือลดจาํนวน

หน่วยลงทนุ 
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สาํหรบัประวตักิารจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทนุ มีรายละเอียดดงันี ้

คร้ังที ่ ผลการดาํเนินงานงวด อัตราเงนิปันผล 

(บาทต่อหน่วย) 

อัตราเงนิคนืทนุ 

(บาทต่อหน่วย) 

รวมอัตราเงนิจ่าย 

(บาทต่อหน่วย) 

วันปิด 

สมุดทะเบียน 

วันจ่ายเงนิ 

1 7 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2562 0.23038 0.040 0.27038 5 ม.ีค. 63 19 ม.ีค. 63 

รวม (7 ส.ค. – 31 ธ.ค. 2562) 0.23038 0.040 0.27038   

2 1 ม.ค. - 31ม.ีค. 2563 0.26515 - 0.26515 26 พ.ค. 63 10 มิ.ย. 63 

3 1 เม.ย. - 30ม.ิย. 2563 0.23765 - 0.23765 1 ก.ย. 63 16 ก.ย. 63 

4 1 ก.ค. - 30ก.ย. 2563 0.21479 - 0.21479 30 พ.ย. 63 15 ธ.ค. 63 

5 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563 0.15343 - 0.15343 11 มี.ค. 64 26 มี.ค. 64 

รวม (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563) 0.87102 - 0.87102   

6 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564 0.26700 - 0.26700 25 พ.ค. 64 9 มิ.ย. 64 

7 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564 0.25204 - 0.25204 23 ส.ค. 64 7 ก.ย. 64 

8 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564 0.16839 - 0.16839 29 พ.ย. 64 14 ธ.ค. 64 

9 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564 0.18876 - 0.18876 4 มี.ค. 65 18 มี.ค. 65 

รวม (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) 0.87619 - 0.87619   

รวม (7 ส.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2564) 1.97759 0.040 2.01759   

 จะเห็นว่าอัตราเงินจ่ายในปี 2564 จะสอดคลอ้ง และ/หรือ มีความใกลเ้คียงกับฤดูกาลท่ีกระทบต่อกาํลังการผลิตไฟฟ้า

ตามท่ีไดช้ีแ้จงในเอกสารประกอบการบรรยายช่วงก่อนหนา้ 

สาํหรบัอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล มีรายละเอียดดงันี ้

อัตราผลตอบแทนจากเงนิปันผล 

เม่ือเปรียบเทยีบกับ 

ปี 2564  

เทยีบเป็น 

ร้อยละต่อปี 

ปี 2563 

เทยีบเป็น 

ร้อยละต่อปี 

ปี 2562 

เทยีบเป็น 

ร้อยละต่อปี 

ราคาท่ีออกเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

(ราคา IPO เท่ากบั 10.00 บาทต่อหน่วย) 

8.76 8.71 5.72 

มลูค่าท่ีตราไวห้ลงัลดทนุจดทะเบียนครัง้ท่ี 1 

(9.960 บาทต่อหน่วย) 

8.80 8.75 5.74 

ราคาตลาด ณ วัน ท่ี  30 ธันวาคม 2562 

(11.30 บาทต่อหน่วย) 

- - 5.06 

ราคาตลาด ณ วัน ท่ี  30 ธันวาคม 2563 

(10.90 บาทต่อหน่วย) 

- 7.99 - 

ราคาตลาด ณ วัน ท่ี  30 ธันวาคม 2564 

(11.70 บาทต่อหน่วย) 

7.49 - - 
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สาํหรับงวดผลการดาํเนินงานในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 กองทุนฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับรอ้ยละ 

100.00, 99.68 และ 101.95 ของกาํไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ ตามลาํดบั 

พิธีกรแจง้ว่า ก่อนท่ีจะใหผู้ถื้อหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ขอเรียนเชิญคณุศิริเพ็ญนาํเสนอความเห็น

ของบรษิัทจดัการใหท้างผูถื้อหน่วยลงทนุทราบ 

คณุศิรเิพ็ญแถลงว่า ในวาระท่ี 3 นี ้บรษิัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกับ

การจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินคืนทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุประจาํปี 2564 และต่อไปจะเป็นความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์

พิธีกรแถลงวา่ ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผล

และการจ่ายเงินคืนทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุประจาํปี 2564 

พิธีกรชี ้แจงว่า  ในลาํดับต่อไป จะเ ป็นช่วงที่ ให้ผู ้เข ้าร่วมประชุมได ้ซักถามข้อสงสัย เ กี่ยวกับวาระท่ี  3 

หากผู ้เข ้าร่วมประชุมท่านใดมีคาํถามหรือจะแสดงความคิดเห็น ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่า

เป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนท่ีจะมีการส่งคาํถามทุกครัง้ โดยสามารถพิมพค์าํถาม

เขา้มาทางระบบแชท หรือสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งในกรณีสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบเสียง 

ผู ้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนท่ีอุปกรณ์ของตนเอง หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบ

ส่งคาํเชิญใหท่้านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากท่ีสนทนาเสรจ็ทกุครัง้ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดสอบถาม พิธีกรจึงชีแ้จงว่า เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

ฉะนั้น จึงสรุปว่าท่ีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินคืนทุน

แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุประจาํปี 2564 แลว้ 

พิธีกรเชิญคณุเขมทตัใหเ้สนอรายงานวาระท่ี 4 ต่อท่ีประชมุ 

วาระที ่4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาํปี 2565 

คณุเขมทตัแถลงใหท่ี้ประชมุทราบว่า บริษัทจดัการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรแต่งตัง้บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของกองทนุฯ ประจาํปี 2565 โดยมีรายชื่อของผูส้อบบญัชเีช่นเดียวกนักบัในปี 2564 ดงัต่อไปนี ้

 1. นางสาวสชุาดา ตนัติโอฬาร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7138 และ/หรือ 

 2. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4521 และ/หรือ 

 3. นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5659 
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โดยใหบ้คุคลดงักล่าวขา้งตน้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนฯ และ

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหบ้รษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จะจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

ท่านอ่ืนของสาํนกังาน ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทนุฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ 

ทั้งนี ้ผูส้อบบัญชีในลาํดับท่ี 1 ซึ่งเป็น key audit partner ไดป้ฏิบัติงานดา้นการสอบบัญชีใหแ้ก่กองทุนฯ มาแลว้ 

3 รอบปีบัญชี (ในปี 2562 - 2564) โดยหากปฏิบัติงานมาแลว้ 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ตอ้งมีการเวน้วรรค

การปฏิบตัิงานดา้นการสอบบญัชีใหแ้ก่กองทนุฯ อย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีของกองทนุฯ ประจาํปี 2565 มีรายละเอียดดงันี ้ 

• ค่าสอบบญัชีประจาํปีครัง้ละ 550,000 บาท ซึ่งเท่ากบัปี 2564 

• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ๆ ละ 150,000 บาท ซึ่งเท่ากบัปี 2564 

รวมค่าสอบบัญชีประจําปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสตลอดปี 2565 เท่ากับ 1,000,000 บาท 

(นอกจากนั้น ยงัมีค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ซึ่งในปี 2564 มียอดรวมอยู่ท่ี 1,334 บาท) 

โดยกองทนุฯ ไม่มีค่าบรกิารอ่ืน ๆ (Non – Audit Fee) ท่ีตอ้งชาํระแก่ บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ในปี 2565 

พิธีกรแจง้ว่า ก่อนท่ีจะใหผู้ถื้อหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ขอเรียนเชิญคณุศิริเพ็ญนาํเสนอความเห็น

ของบรษิัทจดัการใหท้างผูถื้อหน่วยลงทนุทราบ 

คุณศิริเพ็ญแถลงว่า ในวาระที่ 4 นี ้บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบ การแต่งตัง้

ผูส้อบบัญชี จาก บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกองทุนฯ และค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชี

ประจําปี 2565 ทั้งนี ้ บริษัทจัดการเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีท่ีไดร้ับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของ

สาํนักงาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีอย่างเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับกองทุนฯ และต่อไปจะเป็น

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์

พิธีกรแถลงว่า ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่าผูส้อบบญัชจีากบรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ตามท่ีบรษิัทจดัการไดเ้สนอขา้งตน้ 

เป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเหมาะสม และ

ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบักองทนุฯ 

พิธีกรชี ้แจงว่า  ในลาํดับต่อไป จะเ ป็นช่วงที่ ให้ผู ้เข ้าร่วมประชุมได ้ซักถามข้อสงสัย เ กี่ยวกับวาระท่ี  4 

หากผู ้เข ้าร่วมประชุมท่านใดมีคาํถามหรือจะแสดงความคิดเห็น ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่า

เป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนท่ีจะมีการส่งคาํถามทุกครัง้ โดยสามารถพิมพค์าํถาม

เขา้มาทางระบบแชท หรือสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งในกรณีสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบเสียง 

ผู ้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนท่ีอุปกรณ์ของตนเอง หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบ

ส่งคาํเชิญใหท่้านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากท่ีสนทนาเสรจ็ทกุครัง้ 
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เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดสอบถาม พิธีกรจึงชีแ้จงว่า เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

ฉะนั้น จึงสรุปว่าท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชีประจาํปี 2565 

เรียบรอ้ยแลว้ 

พิธีกรเชิญคณุเขมทตัใหเ้สนอรายงานวาระท่ี 5 ต่อท่ีประชมุ 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาตกลงดาํเนินการ 

พิธีกรแจง้ต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือพิจารณา จึงขออนุญาตทบทวนเก่ียวกับวิธีการออกเสียง

ลงคะแนน และกระบวนการนบัคะแนนเสียงในการประชมุอีกครัง้ ดงันี ้

สาํหรบัในการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีมีการลงมติ ทกุท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนไดต้ามจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีมี 

หรือตามจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัมอบฉนัทะมา โดยถือวา่ 1 หน่วยเท่ากบั 1 เสียง ในการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง 

ในการลงคะแนนเสียงในหน่ึงวาระ ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไม่สามารถแยกคะแนนเสียงของตนได ้ยกเวน้ผูถื้อหน่วยลงทนุ

ท่ีเป็น Custodian ท่ีสามารถลงคะแนนเสียงเหมือนกันทัง้หมด หรือแยกคะแนนเสียงก็ได ้แต่เมื่อรวมคะแนนเสียงทัง้หมดแลว้

จะตอ้งไม่เกินจาํนวนสิทธิออกเสียงท่ีมีอยู่ 

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผยดว้ยวิธีแจง้ความจาํนงผ่านระบบออนไลน ์โดยใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 

หรือผูร้บัมอบฉนัทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงระหว่าง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ผ่านการลงคะแนนเสียง

ในระบบออนไลน ์เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งประมวลผลและตรวจนบัคะแนน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผู้รบัมอบฉันทะจะทาํการลงคะแนนดว้ยวิธีแจง้ความจาํนงผ่านระบบออนไลน ์โดยจะถือว่า

ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีน่ิงเฉย แสดงมติ เห็นดว้ยเต็มจาํนวนเสียง เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูร้บัมอบฉันทะ

ท่ีประสงคจ์ะลงมติไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้งความจาํนงผ่านการกดปุ่ มลงคะแนนเสียงในระบบออนไลนว่์า

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยจะมีระยะเวลาใหพิ้จารณาลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที สาํหรบัในแต่ละวาระ 

สาํหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ ท่ีมีการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหนา้แลว้นั้น บริษัทจดัการ

ไดท้าํการรวบรวมและบันทึกคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะรายดงักล่าวในระบบ

เรียบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะรายดงักล่าวจะไม่ตอ้งลงคะแนนในแต่ละวาระอีก 

การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนบัเฉพาะคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง จากนัน้จึงจะนาํมาหกัจาก

คะแนนเสียงทัง้หมดท่ีเขา้รว่มประชมุ และมีสิทธิออกเสียง ไดผ้ลลพัธเ์ท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 

ในการนบัคะแนนจะมีตวัแทนของผูดู้แลผลประโยชนม์าเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนรว่มกับเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทจดัการ 

เพ่ือเป็นการแสดงถึงความโปรง่ใส และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมมาภิบาลท่ีด ี
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และสาํหร ับในวาระนี ้มีผู ้ถือหน่วยลงทุนที่ถือว่าเป็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จาํนวน 1 ราย คือ บรษิัท ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี คอรเ์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) โดย ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวนั Record Date 

บรษิัทดงักล่าวถือหน่วยลงทนุอยู่จาํนวน 103,000,000 หน่วย ทัง้นี ้ณ วนั Record Date ไม่มี Mutual Fund Provident Fund หรือ 

Private Fund ใด ภายใตก้ารบรหิารของบรษิัทจดัการถือหน่วยลงทนุของกองทนุฯ 

พิธีกรเชิญคณุเขมทตัใหเ้สนอรายงานวาระท่ี 5 ต่อท่ีประชมุ 

คณุเขมทตัแถลงใหท่ี้ประชมุทราบเก่ียวกบัขอ้เท็จจรงิและเหตผุลในการเสนอวาระนีต้่อท่ีประชมุ ดงันี ้

กองทนุฯ เขา้ทาํสญัญาตกลงดาํเนินการ ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 กบับรษิัท ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี คอรเ์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะผูส้นบัสนุน และบริษัท ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี กรุ๊ป จาํกัด และบริษัท ซุปเปอร ์โซล่ารเ์อนเนอรย์ี จาํกัด และ บริษัท 17 อญัญวีร ์โฮลดิง้ จาํกดั 

และบริษัท เฮลท ์แพลนเน็ท เมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกัด ในฐานะผูโ้อนรายได ้ซึ่งตามสญัญาตกลงดาํเนินการ ขอ้ 6.4 

กาํหนดว่า ผูส้นบัสนนุจะดาํรงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (D/E Ratio) ไม่เกิน 3:1 เท่า ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของผูส้นบัสนนุ โดยคาํนวณจาก

งบการเงินรวม ซึ่งทนุดงักล่าวหมายถึง ทนุชาํระแลว้ รวมกบัเงินกูย้ืมจากกรรมการและจากกิจการในกลุ่มของผูส้นบัสนนุ 

การกาํหนดใหท้นุ หมายถึง ทนุชาํระแลว้ เป็นการจาํกดัจาํนวนหนีท่ี้ผูส้นบัสนุนจะสามารถมีไดไ้วต้ายตวั คือ เป็นจาํนวน 

3 เท่าของทุนชาํระแลว้ ไม่แปรผันตามผลการดาํเนินธุรกิจของผูส้นับสนุน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับหลักปฏิบตัิทั่วไปในธุรกิจ และ

ผูส้นบัสนนุมีหนา้ท่ีตอ้งจาํกดัจาํนวนหนีท่ี้สามารถจะมไีด ้เพ่ือไม่ใหจ้าํนวนหนีเ้กิน 3 เท่าของทนุชาํระแลว้ ทาํใหใ้นช่วงท่ีผ่านมา 

ผูส้นบัสนนุไม่สามารถจาํกดัจาํนวนหนีไ้ม่ใหเ้กิน 3 เท่าของทนุชาํระแลว้ 

จากท่ีกล่าวมานี ้เพ่ือใหผู้ส้นบัสนนุสามารถปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามสญัญาตกลงดาํเนินการ จาํนวนหนีท่ี้ผูส้นบัสนนุจะมีได้

จึงควรแปรผนัตามผลการดาํเนินธุรกิจของผูส้นบัสนุน จึงควรแกไ้ขความหมายของคาํว่า "ทนุ” ใหห้มายถึง “ส่วนของผูถื้อหุน้” 

ซึ่งสะทอ้นผลการดาํเนินธุรกิจ 

จากท่ีกล่าวมา บรษิัทจดัการจึงขอเสนอแกไ้ขนิยามคาํว่า "ทนุ" ในสญัญาตกลงดาํเนินการขอ้ 6.4 และโครงการจดัการ

ขอ้ 2.10 ดงันี ้

เดิม แก้ไข 

ท ุน  ห ม า ย ถ ึง  ท ุน ชํา ร ะ แ ลว้ ต า ม ง บ ก า ร เ ง ิน ร ว ม ข อ ง

ผู ้สนับสนุน รวมกับเงินกูย้ืมจากกรรมการของผู ้สนับสนุน

และจากกิจการในกลุ่มของผู้สนับสนุน 

ทุน หมายถึง ส่วนของผู ้ถือหุ ้นตามงบการเงินรวมของ

ผู้สนับสนุน รวมกับเงินกูย้ืมจากกรรมการของผู้สนับสนุน

และจากกิจการในกลุ่มของผู้สนับสนุน 

 และมอบอาํนาจใหบ้ริษัทจัดการ จัดทาํ และลงนาม ในสัญญาหรือขอ้ตกลงที่เกี่ยวขอ้งกับการแกไ้ขเพิ่มเติม

สัญญาตกลงดาํเนินการ และโครงการจัดการ รวมตลอดจนดาํเนินการอ่ืนใด ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สอดคลอ้งกับข้อเสนอของ

บรษิัทจดัการ 
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พิธีกรแจง้ว่า ก่อนท่ีจะใหผู้ถื้อหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ขอเรียนเชิญคณุศิรเิพ็ญนาํเสนอความเห็น

ของบรษิัทจดัการใหท้างผูถื้อหน่วยลงทนุทราบ 

คุณศิริเพ็ญแถลงว่า ในวาระท่ี 5 นี ้บริษัทจัดการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า การแก้ไขนิยามของคาํว่า “ทุน” 

ในสญัญาตกลงดาํเนินการ และโครงการจดัการ เพ่ือใหจ้าํนวนหนีท่ี้ผูส้นบัสนนุจะมีไดแ้ปรผนัตามผลการดาํเนินธุรกิจของผูส้นับสนุน 

ซึ่งสอดคลอ้งกับหลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ (Market Practice) จะช่วยให้ผู้สนับสนุนสามารถดาํรงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน

ใหเ้ป็นไปตามสญัญาตกลงดาํเนินการ และต่อไปจะเป็นความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์

พิธีกรแถลงว่า ผูดู้แลผลประโยชนพิ์จารณาแลว้มีความเห็นว่าการแกไ้ขนิยามของคาํว่า “ทุน” ในสญัญาตกลงดาํเนินการ 

และโครงการจดัการดังกล่าว สอดคลอ้งกับหลกัปฏิบตัิทั่วไปในธุรกิจ (Market Practice) และเป็นไปตามสตูรคาํนวณ

อตัราส่วนทางการเงินซึ่งจะแปรผนัตามผลการดาํเนินธุรกิจของผูส้นบัสนุน ทาํใหผู้ส้นบัสนนุสามารถดาํรงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน

ใหเ้ป็นไปตามสญัญาตกลงดาํเนินการและเป็นไปตามเจตนารมณข์องคู่สญัญาตัง้แต่เริ่มแรก อน่ึง การตดัสินใจลงคะแนนเสียง

อนมุตัิการทาํรายการในครัง้นีอ้ยู่ในดลุยพินิจของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 

พิธีกรแถลงว่า การอนมุตัิในวาระท่ี 5 นี ้ตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุ

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง อน่ึง การนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงดงักล่าว บรษิัทจดัการจะไม่นบัรวมคะแนนเสียง

ของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในมติดงักล่าว หรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักองทนุฯ 

ในเร่ืองท่ีขอมติ และบคุคลท่ีมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะการเป็นกลุ่มบคุคลเดียวกนักบับคุคลดงักล่าว รวมถึงกองทนุอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้

การจดัการของบรษิัทจดัการ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง 

พิธีกรชี ้แจงว่า  ในลาํดับต่อไป จะเ ป็นช่วงที่ ให้ผู ้เข ้าร่วมประชุมได ้ซักถามข้อสงสัย เ กี่ยวกับวาระท่ี  5 

หากผู ้เข ้าร่วมประชุมท่านใดมีคาํถามหรือจะแสดงความคิดเห็น ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่า

เป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนท่ีจะมีการส่งคาํถามทุกครัง้ โดยสามารถพิมพค์าํถาม

เขา้มาทางระบบแชท หรือสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งในกรณีสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบเสียง 

ผู ้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนท่ีอุปกรณ์ของตนเอง หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบ

ส่งคาํเชิญใหท่้านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากท่ีสนทนาเสรจ็ทกุครัง้ 

คุณศิริเพ็ญอ่านคาํถามที่ส่งมาล่วงหน้าจากผู ้ถือหน่วยลงทุนท่านหนึ่งว่า กองทุนฯ ไดร้ ับผลกระทบอย่างไร

จากอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (D/E Ratio) ของผูส้นบัสนนุท่ีเกิน 3:1 เท่า 

คุณเขมทตัชีแ้จงว่า หากผูส้นบัสนุนไม่สามารถคงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (D/E Ratio) ไวท่ี้ 3:1 เท่าได ้กองทุนฯ อาจ

ใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ และเรียกรอ้งค่าเสียหายจากผูส้นับสนุนได ้อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการไดพิ้จารณา

โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ เห็นว่าการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ และเรียกรอ้ง

ค่าเสียหายจากผู้สนับสนุนดังกล่าว ทั้งท่ีโครงการโรงไฟฟ้ายังดาํเนินการไดป้กติ และท่ีผ่านมากองทุนฯ ก็สามารถจ่าย

ผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ มิไดเ้กิดประโยชนใ์ด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ นอกจากนี ้นบัตัง้แต่กองทนุฯ 
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เขา้ลงทุนสาํเร็จ ผูส้นบัสนุนในอีกฐานะหน่ึง คือ ผูร้บัจา้งบริหารโครงการโรงไฟฟ้า ก็สามารถบริหารจดัการโครงการโรงไฟฟ้า

ใหม้ีผลการดาํเนินงานอยู่ในเกณฑท่ี์น่าพอใจ อีกทัง้ไดใ้หค้วามช่วยเหลือและความรว่มมือกบักองทนุฯ ดว้ยดีเสมอมา ในการนี้

บริษัทจดัการจึงเห็นควรขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือแกไ้ขสญัญาตกลงดาํเนินการ และโครงการจดัการในประเด็นดงักล่าว

ใหเ้หมาะสมและเป็นไปตามเจตนารมณข์องคู่สญัญา 

ทัง้นี ้เน่ืองจาก D/E Ratio ดงักล่าวเป็นหน่ึงในหนา้ท่ีท่ีสาํคญัท่ี SUPER ตอ้งรกัษาไวก้บัทางสถาบนัการเงินท่ี SUPER 

ขอใช้บริการสินเชื่ออยู่ดว้ย ดังนั้น กรณี SUPER กระทาํขัดต่อหน้าท่ีดังกล่าว หรือกระทาํขัดต่อหน้าท่ีใดในสัญญาใด

กับผูใ้ดก็ตาม หากกองทุนฯ พิจารณาแลว้ว่ามีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของ SUPER ในการปฏิบตัิหนา้ท่ี

ตามสญัญาตกลงดาํเนินการ กองทนุฯ ย่อมสามารถใชสิ้ทธิเลิกสญัญาตกลงดาํเนินการ รวมถึงขอเลิกสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิฯ 

และเรียกรอ้งค่าเสียหายได ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของกองทนุฯ โดยหากการกระทาํขดัต่อสญัญาใดกบัผูใ้ดก็ตามของ SUPER 

ไม่ไดม้ีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัท่ีทาํให ้SUPER ตอ้งเลิกกิจการ และ/หรือ มีหนีสิ้นลน้พน้ตวั หรืออีกนยัหน่ึง SUPER ยงัคง

สามารถรบัจา้งบริหารโรงไฟฟ้าใหก้ับ 17 อญัญวีร ์และ เฮลท ์แพลนเน็ท ท่ีเป็นบริษัทลกูไดต้ามปกติ ก็ไม่น่าจะกระทบกับ

การรบัจา้งบริหารโรงไฟฟ้า แต่หากกระทบกับการรบัจา้งบริหาร กองทุนฯ ก็อาจจะพิจารณาขอเลิกสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกับ 

SUPER และยงัคงสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิฯ ไว ้โดยจดัหาผูร้บัจา้งรายอ่ืนท่ีมีความสนใจมาบรหิารจดัการโครงการโรงไฟฟ้า

แทน SUPER ได ้

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม พิธีกรจึงขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุลงคะแนนในวาระท่ี 5 

เมื่อสิน้สดุระยะเวลาลงคะแนน คณุศิรเิพ็ญแถลงผลการลงมติต่อท่ีประชมุดงันี ้

สาํหรบัวาระท่ี 5 มีผูถื้อหน่วยลงทุนลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยจาํนวน 184,812,000 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ

จาํนวนหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี ้เนื่องจากที่ประชุมมีมติเห็นดว้ยไม่นอ้ยกว่ากว่า 3 ใน 4 ของ

จาํนวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันัน้ ถือว่าท่ีประชมุมีมติอนมุตัิในวาระนี ้

วาระที ่6 วาระอื่นๆ (หากมี) 

 พิธีกรสอบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดประสงคจ์ะเสนอวาระใดเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุน

เสนอวาระอ่ืนใดเพ่ิมเติม พิธีกรจึงเชิญประธานในท่ีประชมุกล่าวปิดการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจาํปี 2565 ของกองทนุฯ 

ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณผูเ้กี่ยวขอ้ง และผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชมุ และกล่าวปิดการประชุม 

เมื่อเวลา 15.12 น. 

ลงชื่อ                                                 ประธานในท่ีประชมุ 

       (นายพรชลิต พลอยกระจ่าง) 


