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กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน

โรงไฟฟา ซุปเปอร เอนเนอรยี

SUPER ENERGY POWER PLANT INFRASTRUCTURE FUND
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บริษัทจัดการกองทุนที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจำหนาย
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กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน คืออะไร ?

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Fund)

กองทุนรวม

โครงสรางพื้นฐาน

(Infrastructure Fund)

บริษัทจัดการฯ

ทำหนาที่บริหาร

กองทุน

ผูดูแลผลประโยชน

ดูแลใหบริษัทจัดการฯ

ปฏิบัติตามโครงการ

จัดการกองทุน

ระดมทุน

จากผูลงทุนทั่วไป

กิจการ

โครงสรางพื้นฐาน

คือ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู�ลงทุนทั่วไป เพื่อลงทุนใน

กิจการโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีเป�นประโยชน�สาธารณะในวงกว�างของประเทศไทย 

โดยกิจการโครงสร�างพื้นฐานเหล�านี้เป�นกิจการที่มีความจำเป�นและเป�น

ประโยชน�ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และภายหลังจากการเสนอขาย 

IPO จะนำหน�วยลงทุนเข�าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

แตกตางจากกองทุนรวมอ�นอยางไร

 • กองทุนรวมทั่วไปจะกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย�ทางการเงิน

    ประเภทต�างๆ เช�น หุ�นสามัญ ตราสารหนี้ หรือจากหลักทรัพย�ที่

    กองทุนไปลงทุน

 • กองทุนรวมโครงสร�างพื้นฐาน จะนำเงินทุนที่ระดมได�ไปลงทุนใน

    กิจการโครงสร�างพ้ืนฐานต�างๆ ท่ีมีศักยภาพ โดยรายได�ของกองทุน

    จะมาจากกระแสรายรับที่จะได�มาจากการดำเนินงานของกิจการ

   โครงสร�างพื้นฐานที่กองทุนเข�าลงทุน

•  ผู�ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะได�รับยกเว�นภาษีเงินป�นผลเป�น

   ระยะเวลา 10 ป�ภาษีแรก นับแต�วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน

•  หน�วยลงทุนจะเข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ ผู�ลงทุนสามารถ

   ซื้อขายได�ทุกวันทำการ

ประเภทกิจการโครงสรางพื้นฐาน

ระบบขนส�ง
ทางราง/(ท�อ)ประปา

ถนน/ทางพิเศษ/
ทางสัมปทาน

ท�าอากาศยาน ท�าเรือน้ำลึก
โทรคมนาคม

& ICT
ระบบบริหารจัดการน้ำ

/การชลประทาน

ระบบจัดการ
ของเสีย

กิจการโครงสร�าง

พื้นฐานหลายกิจการ

ระบบป�องกันภัย
ธรรมชาติ

พลังงานทางเลือก ไฟฟ�า
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กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน

โรงไฟฟา ซุปเปอร เอนเนอรยี

SUPEREIF เป�นกองทุนรวมโครงสร�างพื้นฐานที่จัดตั้งและบริหารจัดการ

โดยบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โดย SUPEREIF 

จะลงทุนคร้ังแรกในสิทธิในการรับรายได�สุทธิท่ีจะเกิดข้ึนจากการประกอบ

กิจการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�จำนวน 19 โครงการ กำลังการผลิต

รวม 118 เมกะวัตต� ของบริษัท 17 อัญญวีร� โฮลดิ้ง จำกัด (17AYH) 

และบริษัท เฮลท� แพลนเน็ท เมเนจเม�นท� (ประเทศไทย) จำกัด (HPM)

ซึ่งระยะเวลาการโอนสิทธิภายใต�สัญญาโอนสิทธิในการรับรายได�สุทธิ 

(”NRTA”) จะเร่ิมต้ังแต�วันท่ีกองทุนฯ เข�าลงทุนสำเร็จจนถึงวันส้ินสุดสัญญา

ซ้ือขายไฟฟ�าของแต�ละโครงการ โดย 17AYH หรือ HPM ได�เข�าทำสัญญา

ซื้อขายไฟฟ�ากับการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ�านครหลวง 

(กฟน.) ท้ังน้ี ระยะเวลาของสัญญาซ้ือขายไฟฟ�าแต�ละโครงการ (นับจาก

เดือนสิงหาคม 2562) มีอายุคงเหลือประมาณ 21-22 ป� โดยสัญญาซ้ือขาย

SUPER เป�นผู�สนับสนุนของ 17AYH และ HPM และเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�

โดยทางอ�อมของ 17AYH และ HPM ซึ่งเป�นเจ�าของโรงไฟฟ�าพลังงาน

แสงอาทิตย� ที่ SUPEREIF จะเข�าลงทุนในสิทธิในการรับรายได�สุทธิ โดย 

SUPER จะจองซ้ือและถือหน�วยลงทุนไม�น�อยกว�าร�อยละ 20 ของจำนวนหน�วย

ลงทุนท้ังหมดเป�นระยะเวลา 12 ป� นับต้ังแต�วันท่ีกองทุนฯ เข�าลงทุนสำเร็จ

ไฟฟ�าฉบับสุดท�ายจะสิ้นสุดในวันที่ 26 ธันวาคม 2584 สำหรับจำนวน

เงินที่ SUPEREIF จะระดมทุนครั้งแรก จะไม�เกิน 5,150 ล�านบาท และ

จะมีการกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินไม�เกิน 3,000 ล�านบาท 

รวมเป�นจำนวนเงินที่ได�จากการระดมทุนโดยการเสนอขายหน�วยลงทุน

และการกู�ยืมเงินทั้งสิ้นไม�เกิน 8,150 ล�านบาท

ความสัมพันธระหวาง 17AYH และ HPM กับ SUPER

บริษัทยอย

17 AYH HPM

ถือหุนทางออม

99.99%

สัญญา

ซื้อขาย

ไฟฟา

รายได

คาไฟฟา

กฟภ. และ/หรือ กฟน.

สัญญาตกลงดำเนินการ

รายไดสุทธิจากการ

ดำเนินกิจการโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย

สัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิ

บริหารจัดการกองทุน

ดูแลผลประโยชน

ของผูถือหนวยลงทุน

ใหคำปรึกษากองทุนฯ

ผูลงทุน

(นักลงทุนสถาบััน

และประชาชนทั่วไป)

หมายเหตุ:

กระแสเงินสด

การทำสัญญา

การใหบริการ

บริษัทจัดการ

ผูดูแลผลประโยชน

คณะกรรมการ

ที่ปรึกษาการลงทุน

ลงทุนในหนวยลงทุนไมเกิน 1 ใน 3

ของหนวยลงทุนทั้งหมด

เงินปนผลและเงินลดทุน

สัญญาตกลงดำเนินการ

ลงทุนในหนวยลงทุน

เงินปนผลและเงินลดทุน

โครงสรางของกองทุน

R
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 • ลงทุนในสิทธิในการรับรายได�สุทธิที่เกิดจากการประกอบกิจการ

    โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ของ 17AYH และ HPM ซึ่งมีสัญญา

    ซื้อขายไฟฟ�าระยะยาวกับ กฟภ. หรือ กฟน. (แล�วแต�โครงการ)

 • อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ�าคงเหลือประมาณ 21-22 ป�

 • ลงทุนกำลังผลิตรวม 118 เมกกะวัตต� จาก 19 โครงการ

     17AYH :  14 โครงการ กำลังการผลิตรวม 78 เมกกะวัตต�

     HPM:     5 โครงการ กำลังการผลิตรวม 40 เมกกะวัตต�

 • โรงไฟฟ�ากระจายตัวใน 8 จังหวัด ซึ ่งอยู �ในพื ้นที ่ที ่มีความเข�ม

   แสงสูง

 • โรงไฟฟ�าท้ัง 19 โครงการ เป�ดดำเนินการเชิงพาณิชย�มาแล�วประมาณ 

    3-4 ป� จึงมีประวัติผลการดำเนินงานที่ชัดเจน

2 3

ลงทุนในอะไร

1. โครงการหนองแวง : สระแก�ว    10. โครงการบ�านลำ 1 : สระบุรี

2. โครงการบ�านลำ 2 : สระบุรี     11. โครงการโพธิ์งาม : ปราจีนบุรี

3. โครงการโนนห�อม : ปราจีนบุรี   12. โครงการกาหลง 1 : สมุทรสาคร

4. โครงการหัวหว�า 1 : ปราจีนบุรี  13. โครงการหัวหว�า 2 : ปราจีนบุรี

5. โครงการบางพลวง 1 : ปราจีนบุรี  14. โครงการบางพลวง 2 : ปราจีนบุรี

6. โครงการสหกรณ�การเกษตรบางพลี : สมุทรปราการ

7. โครงการสหกรณ�การเกษตรบ�านแพ�ว : สมุทรสาคร

8. โครงการสหกรณ�การเกษตรประสานกสิกิจ : สมุทรสาคร

9. โครงการสหกรณ�การเกษตรสามโคก : ปทุมธานี

โครงการของ 17AYH

15. โครงการเขาทราย : พิจิตร     18. โครงการหนองพยอม : พิจิตร

16. โครงการห�วยสะแก : เพชรบูรณ�  19. โครงการหันทราย : สระแก�ว

17. โครงการกาหลง 2 : สมุทรสาคร

โครงการของ HPM
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การผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

พลังงานแสงอาทิตย�ถือเป�นพลังงานธรรมชาติ

ซึ่งการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�โดย

แผงโซล�าเซลล�นั้น จะไม�ก�อให�เกิดมลพิษ ไม�มี

ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตไฟฟ�า

และดูแลบำรุงรักษาง�าย

เมื่อมีแสงอาทิตย�ตกกระทบแผงโซล�าเซลล� แผง

โซล�าเซลล�จะผลิตกระแสไฟฟ�าตรง และผ�านระบบ

ควบคุมเพื่อทำการแปลงไฟฟ�ากระแสตรงเป�น

ไฟฟ�ากระแสสลับด�วยเคร่ืองแปลงไฟฟ�า (Inverter) 

เพ่ือให�สามารถเช่ือมต�อกับระบบสายส�งต�อไปได�

หม�อแปลงไฟฟ�าจะทำหน�าที่เพิ่มระดับแรงดัน

ไฟฟ�ากระแสสลับก�อนเชื่อมต�อกับระบบสายส�ง 

เพื่อจำหน�ายต�อไป

ดวงอาทิตย

แสงอาทิตย�

แผงโซลาเซลล

AC high Voltage 22 kV

เคร�อง

แปลงกระแส

ไฟฟา

หมอแปลงไฟฟา

ระบบสายสง

ไฟฟ�า
กระแสสลับ

ไฟฟ�า
กระแสตรง



2 3

นาลงทุนเพราะ ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุน

ความเสี่ยงระดับทรัพยสิน

 • ความเสี่ยงจากค�าความเข�มของแสงแดดซึ่งไม�สามารถคาดการณ�ได� 

 • ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

 • ความเสี่ยงจากการเสื่อมประสิทธิภาพของแผงโซลาร�และอุปกรณ�

    ที่เกี่ยวข�องกับการผลิตไฟฟ�าเร็วกว�าที่คาดการณ�

 • ความเสี่ยงจากที่ดินที่ตั้งของโรงไฟฟ�าอาจถูกเวนคืน

ความเสี่ยงระดับกองทุน

 • ความเสี่ยงจากการที่กองทุนพึ่งพิงแหล�งรายได�จากสัญญาโอนสิทธิ

    ในการรับรายได�สุทธิ (NRTA) เพียงแหล�งเดียว

 • ความเสี่ยงที่หลักประกันที่กองทุนฯ ได�ตามสัญญา NRTA อาจไม�

    ครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดข้ึน หรืออาจไม�สามารถบังคับได�ท้ังหมด

 • ความเสี่ยงจากการกู�ยืมเงิน

ความเสี่ยงระดับผูถือหนวยลงทุน

 • ความเสี่ยงด�านสภาพคล�องของหน�วยลงทุนในตลาดรอง

 • ความเสี่ยงด�านราคาของหน�วยลงทุนในตลาดรอง

เส่ียงต่ำ

ต่ำ

เส่ียงปานกลาง
ค�อนข�างต่ำ

เส่ียงปานกลาง
ค�อนข�างสูง

เส่ียงสูง

เส่ียงสูงมาก

เส่ียงสูงมาก
อย�างมีนัยสำคัญ

สูง
โอกาสขาดทุนเงินต�น

1

2

3
4 5 6

8

7

8+

แผนภาพแสดงตำแหน�งความเสี่ยงของกองทุน

หมายเหตุ: ความเสี่ยงดังกล�าวข�างต�นเป�นเพียงความเสี่ยงบางส�วนที่สำคัญของกองทุนเท�านั้น 

ผู�ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดความเสี่ยงของกองทุนทั้งหมดได�จากหนังสือชี้ชวน
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หมายเหตุ: *7.49% ซ่ึงอัตราเงินป�นผลดังกล�าว คำนวณจากราคาเสนอขายหน�วยลงทุน 

ณ ราคา 10.00 บาท/หน�วย โดยมีสมมติฐานปริมาณการผลิตไฟฟ�าจากปริมาณไฟฟ�า

ที่ผลิตได�จริงในป� 2560 และปรับลดค�าความเข�มแสงอาทิตย�ในป� 2560 ในอัตรา

ถัวเฉลี่ยเทียบกับป� 2555 - 2559 รวมถึงปรับลดลงด�วยอัตราถัวเฉลี่ยการเสื่อมสภาพ

ของแผงโซลาร�เซลล�ตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป�นเพียงการประมาณการ

สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สำหรับช�วงเวลาประมาณการวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 

ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 (ตามสมมติฐานและปรับปรุงสมมติฐานบางประการจาก

รายงานและข�อมูลทางการเงินตามสถานการณ�สมมติสำหรับงวด 12 เดือน ช�วงเวลา

ประมาณการวันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ท่ีได�รับการตรวจสอบ

จากผู�สอบบัญชี) และไม�อาจรับรองผลได� ท้ังน้ี ประมาณการเงินป�นผลดังกล�าวไม�ได�

แสดงถึงผลจากการท่ีมูลค�าทรัพย�สินลดลง ในกรณีท่ีมูลค�าทรัพย�สินลดลง เงินป�นผล

ที่กองทุนฯ จ�ายจะลดลง โดยกองทุนฯ จะจ�ายเงินให�แก�ผู�ถือหน�วยลงทุนในรูป

การคืนทุนแทน นอกจากนี้ มูลค�าทรัพย�สินอาจลดลงจนถึงศูนย�บาท (Leasehold) 

เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการโอนสิทธิภายใต� NRTA (ระยะเวลาคงเหลือประมาณ 22 ป�)

โรงไฟฟ�าตั้งอยู�ในจังหวัดที่มีความเข�มแสงสูง และมี

การกระจายความเส่ียงของท่ีต้ังใน 8 จังหวัด จึงกระจาย

ความเสี่ยงจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ

ม่ันใจกับการดูแลและบริหารกองทุน โดย กองทุนบัวหลวง

ป�จจุบันเป�นบริษัทจัดการกองทุนรวมโครงสร�างพื้นฐาน

จำนวนมากท่ีสุด มีกลไกกำกับการรับจ�ายเงินอย�างรัดกุม

ดูแลรักษาโรงไฟฟ�าโดยมืออาชีพ โดยผู�บริหารที่เป�น

เจ�าของโรงงานไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ท่ีมีกำลังการผลิต

มากเป�นอันดับ 1 ของประเทศ

อัตราเงินป�นผลป�แรกน�าสนใจ 7.49%* นอกจากน้ี การจัด

ตารางการชำระคืนต�นเงินกู�ที่เหมาะสม คาดว�าจะทำให�

อัตราเงินจ�าย (อัตราเงินป�นผลและเงินลดทุน) ค�อนข�าง

สม่ำเสมอ อย�างน�อย 11 ป�แรก

ได�รับยกเว�นภาษีเงินป�นผล 10 ป�ภาษีแรก นับจากวัน

จัดตั้งกองทุน (สำหรับบุคคลธรรมดา)

2

3

มั่นคงกับสัญญาซื้อขายไฟฟ�าระยะยาวกับการไฟฟ�าฯ 

และค�าใช�จ�ายหลักที่กำหนดไว�แล�วตามสัญญาบริการ

ระยะยาว

1

4

6

5

B
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ขอมูลของ

ผู�จัดการการจัดจำหน�าย

ผู�มีสิทธิซื้อหน�วยลงทุน

วันและเวลา

ในการจองซื้อ

นโยบายการจ�าย

เงินป�นผล

ราคาจองซื้อ

จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ

วิธีการจัดสรร

บริษัท ซุปเปอร� เอนเนอร�ยี คอร�ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

(”SUPER”)

SUPER จะถือหน�วยลงทุนไม�น�อยกว�า 20% ของมูลค�า

การออกและเสนอขายหน�วยลงทุนครั้งแรก ตลอดระยะ

เวลา 12 ป�แรก นับแต�วันที่กองทุนฯ เข�าลงทุนสำเร็จ

ไม�น�อยกว�าป�ละ 2 ครั้ง โดยจ�ายในอัตราไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล�ว

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)

ผู�ลงทุนทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

ในเวลาทำการของแต�ละสาขา (ยกเว�นสาขาไมโคร)

ในช�วงวันที่ 22-26, 30 ก.ค. 62 และวันที่ 31 ก.ค. 62 

ก�อนเวลา 15.30 น.

10.00 บาท/หน�วย

จองซื้อขั้นต่ำ 2,000 หน�วย และซื้อเพิ่มในทวีคูณของ 

100 หน�วย โดยไม�จำกัดจำนวนจองซื้อสูงสุดในกรณีที่

จองซื้อมากกว�า 1 ใบจอง ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะนำ

จำนวนหน�วยลงทุนที่จองซื ้อตามใบจองซื้อทุกใบมา

รวมกันเพื่อทำการจัดสรรตามวิธีที่กำหนด

จัดสรรแบบ Small Lot First คือ จะจัดสรรให�ผู�จองซื้อ

ทุกรายในรอบแรก จำนวน 2,000 หน�วย และจะจัดสรร

เพิ่มให�แก�ผู�จองซื้อทุกรายวนเป�นรอบไปเรื่อยๆ รอบละ 

100 หน�วย จนกว�าจะครบตามจำนวนท่ีเสนอขาย แต�ใน

รอบสุดท�าย หากมีหน�วยลงทุนไม�เพียงพอต�อการจัดสรร

ให�กับผู�จองซ้ือทุกราย จะใช�วิธีสุ�มรายช่ือโดยคอมพิวเตอร�

ชื่อกองทุน

ทรัพย�สินที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมโครงสร�างพื้นฐานโรงไฟฟ�า ซุปเปอร� เอนเนอร�ยี 

(”SUPEREIF”)

เพื่อระดมเงินทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร�างพื้นฐานประเภท

ไฟฟ�า และ/หรือ พลังงานทางเลือกเป�นหลัก

ลงทุนในสิทธิในการรับรายได�สุทธิที ่เกิดจากการประกอบ

กิจการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ของ 17AYH และ HPM 

ซ่ึงมีรายได�มาจากสัญญาซ้ือขายไฟฟ�าระยะยาว (อายุคงเหลือ

ประมาณ 21-22 ป�) กับ กฟภ. หรือ กฟน. หักด�วยค�าใช�จ�าย

ในการดำเนินการ โดยมีกำลังการผลิตรวม 118 MW จาก 

19 โครงการ ซึ่งกระจายตัวอยู�ใน 8 จังหวัด

เป�นกองทุนป�ดผู�ถือหน�วยลงทุนไม�สามารถขายคืนหน�วยลงทุน

ให�แก�บริษัทจัดการได� 

ไม�มีกำหนดอายุ

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (”BBLAM”)

ไม�เกิน 8,150 ล�านบาท จากการ กู�ยืมเงินไม�เกิน 3,000 ล�านบาท 

(จากธนาคารกรุงเทพ) จากการ ออกและเสนอขายหน�วยลงทุน 

(IPO) มูลค�าไม�เกิน 5,150 ล�านบาท

ประมาณ 7.49% (ซ่ึงอัตราเงินป�นผลดังกล�าว คำนวณจากราคา

เสนอขายหน�วยลงทุน ณ ราคา 10.00 บาท โดยมีสมมติฐาน

ปริมาณการผลิตไฟฟ�าจากปริมาณไฟฟ�าท่ีผลิตได�จริงในป� 2560 

และปรับลดค�าความเข�มแสงอาทิตย�ในป� 2560 ในอัตราถัวเฉล่ีย

เทียบกับป� 2555 - 2559 รวมถึงปรับลดลงด�วยอัตราถัวเฉลี่ย

การเส่ือมสภาพของแผงโซลาร�เซลล�ตามระยะเวลาท่ีเปล่ียนแปลง

ไป ซ่ึงเป�นเพียงการประมาณการสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน 

สำหรับช�วงเวลาประมาณการวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 

31 กรกฎาคม 2563 ตามสมมติฐานและปรับปรุงสมมติฐาน

บางประการจากรายงานและข�อมูลทางการเงินตามสถานการณ�

สมมติสำหรับงวด 12 เดือน ช�วงเวลาประมาณการวันที่ 1 

เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ท่ีได�รับการตรวจสอบ

จากผู�สอบบัญชี และไม�อาจรับรองผลได�)

คำเตือน ประมาณการเงินป�นผลดังกล�าวไม�ได�แสดงถึงผล

จากการท่ีมูลค�าทรัพย�สินลดลง ในกรณีท่ีมูลค�าทรัพย�สินลดลง

เงินป�นผลที่กองทุนฯ จ�ายจะลดลง โดยกองทุนฯ จะจ�ายเงิน

ให�แก�ผู�ถือหน�วยลงทุนในรูปการคืนทุนแทน มูลค�าทรัพย�สิน

อาจลดลงจนถึงศูนย�บาท (Leasehold) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา

การโอนสิทธิภายใต� NRTA (ระยะเวลาคงเหลือประมาณ 22 ป�)

ประเภทกองทุน

อายุกองทุน

บริษัทจัดการ

ประมาณการ

เงินป�นผลให�

ผู�ถือหน�วยในรอบ 

12 เดือนแรก

มูลค�าการระดม

ทุนรวม

คำเตือน

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู�ลงทุนควรทำความเข�าใจลักษณะสินค�า

    เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก�อนตัดสินใจลงทุน

สแกนเพื่อดูข�อมูลกองทุน
www.supereif.com
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ผู�สนับสนุน

สัดส�วนการถือ

หน�วยลงทุนของ

ผู�สนับสนุน


