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โรงไฟฟา ซุปเปอร เอนเนอรยี
SUPER ENERGY POWER PLANT INFRASTRUCTURE FUND
www.supereif.com
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ที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจำหนาย

บริษัทจัดการกองทุน

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน คืออะไร ?
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Fund)
คือ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผูลงทุนทั่วไป เพื่อลงทุนใน
กิจการโครงสรางพืน้ ฐานทีเ่ ปนประโยชนสาธารณะในวงกวางของประเทศไทย
โดยกิจการโครงสรางพื้นฐานเหลานี้เปนกิจการที่มีความจำเปนและเปน
ประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และภายหลังจากการเสนอขาย
IPO จะนำหนวยลงทุนเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ประเภทกิจการโครงสรางพื้นฐาน

ประปา

ถนน/ทางพิเศษ/
ทางสัมปทาน

ระบบขนสง
ทางราง/(ทอ)

ระบบปองกันภัย
ธรรมชาติ

ทาอากาศยาน

ทาเรือน้ำลึก

โทรคมนาคม
& ICT

ระบบบริหารจัดการน้ำ
/การชลประทาน

พลังงานทางเลือก

ไฟฟา

ระบบจัดการ
ของเสีย

กิจการโครงสราง
พื้นฐานหลายกิจการ

ระดมทุน
จากผูลงทุนทั่วไป

บริษัทจัดการฯ
ทำหนาที่บริหาร
กองทุน

กองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐาน
(Infrastructure Fund)

ผูดูแลผลประโยชน
ดูแลใหบริษัทจัดการฯ
ปฏิบัติตามโครงการ
จัดการกองทุน

กิจการ
โครงสรางพื้นฐาน

แตกตางจากกองทุนรวมอ�นอยางไร
• กองทุนรวมทั่วไปจะกระจายการลงทุนไปในสินทรัพยทางการเงิน
ประเภทตางๆ เชน หุนสามัญ ตราสารหนี้ หรือจากหลักทรัพยที่
กองทุนไปลงทุน
• กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน จะนำเงินทุนที่ระดมไดไปลงทุนใน
กิจการโครงสรางพืน้ ฐานตางๆ ทีม่ ศี กั ยภาพ โดยรายไดของกองทุน
จะมาจากกระแสรายรับที่จะไดมาจากการดำเนินงานของกิจการ
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โครงสรางพื้นฐานที่กองทุนเขาลงทุน
• ผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะไดรับยกเวนภาษีเงินปนผลเปน
ระยะเวลา 10 ปภาษีแรก นับแตวันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
• หนวยลงทุนจะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ผูล งทุนสามารถ
ซื้อขายไดทุกวันทำการ
3

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน

โรงไฟฟา ซุปเปอร เอนเนอรยี
SUPEREIF เปนกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานที่จัดตั้งและบริหารจัดการ
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โดย SUPEREIF
จะลงทุนครัง้ แรกในสิทธิในการรับรายไดสทุ ธิทจ่ี ะเกิดขึน้ จากการประกอบ
กิจการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจำนวน 19 โครงการ กำลังการผลิต
รวม 118 เมกะวัตต ของบริษัท 17 อัญญวีร โฮลดิ้ง จำกัด (17AYH)
และบริษัท เฮลท แพลนเน็ท เมเนจเมนท (ประเทศไทย) จำกัด (HPM)
ซึ่งระยะเวลาการโอนสิทธิภายใตสัญญาโอนสิทธิในการรับรายไดสุทธิ
(”NRTA”) จะเริม่ ตัง้ แตวนั ทีก่ องทุนฯ เขาลงทุนสำเร็จจนถึงวันสิน้ สุดสัญญา
ซือ้ ขายไฟฟาของแตละโครงการ โดย 17AYH หรือ HPM ไดเขาทำสัญญา
ซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟานครหลวง
(กฟน.) ทัง้ นี้ ระยะเวลาของสัญญาซือ้ ขายไฟฟาแตละโครงการ (นับจาก
เดือนสิงหาคม 2562) มีอายุคงเหลือประมาณ 21-22 ป โดยสัญญาซือ้ ขาย

ไฟฟาฉบับสุดทายจะสิ้นสุดในวันที่ 26 ธันวาคม 2584 สำหรับจำนวน
เงินที่ SUPEREIF จะระดมทุนครั้งแรก จะไมเกิน 5,150 ลานบาท และ
จะมีการกูย มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินไมเกิน 3,000 ลานบาท
รวมเปนจำนวนเงินที่ไดจากการระดมทุนโดยการเสนอขายหนวยลงทุน
และการกูยืมเงินทั้งสิ้นไมเกิน 8,150 ลานบาท

ความสัมพันธระหวาง 17AYH และ HPM กับ SUPER
SUPER เปนผูส นับสนุนของ 17AYH และ HPM และเปนผูถ อื หุน รายใหญ
โดยทางออมของ 17AYH และ HPM ซึ่งเปนเจาของโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย ที่ SUPEREIF จะเขาลงทุนในสิทธิในการรับรายไดสุทธิ โดย
SUPER จะจองซือ้ และถือหนวยลงทุนไมนอ ยกวารอยละ 20 ของจำนวนหนวย
ลงทุนทัง้ หมดเปนระยะเวลา 12 ป นับตัง้ แตวนั ทีก่ องทุนฯ เขาลงทุนสำเร็จ

โครงสรางของกองทุน
ลงทุนในหนวยลงทุนไมเกิน 1 ใน 3
ของหนวยลงทุนทั้งหมด

ลงทุนในหนวยลงทุน

เงินปนผลและเงินลดทุน

เงินปนผลและเงินลดทุน

สัญญาตกลงดำเนินการ

ถือหุนทางออม
99.99%

บริหารจัดการกองทุน

ผูลงทุน
(นักลงทุนสถาบััน
และประชาชนทั่วไป)
บริษัทจัดการ
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สัญญาตกลงดำเนินการ

บริษัทยอย
17 AYH
สัญญา
ซื้อขาย
ไฟฟา

สัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิ

HPM
รายได
คาไฟฟา

ดูแลผลประโยชน

ผูดูแลผลประโยชน

ของผูถือหนวยลงทุน
รายไดสุทธิจากการ
ดำเนินกิจการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย

ใหคำปรึกษากองทุนฯ

คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการลงทุน
หมายเหตุ:

กฟภ. และ/หรือ กฟน.
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กระแสเงินสด
การทำสัญญา
การใหบริการ
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ลงทุนในอะไร
• ลงทุนในสิทธิในการรับรายไดสุทธิที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ 17AYH และ HPM ซึ่งมีสัญญา
ซื้อขายไฟฟาระยะยาวกับ กฟภ. หรือ กฟน. (แลวแตโครงการ)
• อายุสัญญาซื้อขายไฟฟาคงเหลือประมาณ 21-22 ป
• ลงทุนกำลังผลิตรวม 118 เมกกะวัตต จาก 19 โครงการ
17AYH : 14 โครงการ กำลังการผลิตรวม 78 เมกกะวัตต
HPM:

5 โครงการ กำลังการผลิตรวม 40 เมกกะวัตต

• โรงไฟฟากระจายตัวใน 8 จังหวัด ซึ่งอยูในพื้นที่ที่มีความเขม
แสงสูง
• โรงไฟฟาทัง้ 19 โครงการ เปดดำเนินการเชิงพาณิชยมาแลวประมาณ
3-4 ป จึงมีประวัติผลการดำเนินงานที่ชัดเจน

การผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ดวงอาทิตย
แสงอาทิตย
ไฟฟา
กระแสตรง
ไฟฟา
กระแสสลับ

แผงโซลาเซลล
เคร�อง
แปลงกระแส
ไฟฟา

หมอแปลงไฟฟา
AC high Voltage 22 kV
ระบบสายสง

โครงการของ 17AYH
1. โครงการหนองแวง : สระแกว 10. โครงการบานลำ 1 : สระบุรี
2. โครงการบานลำ 2 : สระบุรี 11. โครงการโพธิ์งาม : ปราจีนบุรี
3. โครงการโนนหอม : ปราจีนบุรี 12. โครงการกาหลง 1 : สมุทรสาคร
4. โครงการหัวหวา 1 : ปราจีนบุรี 13. โครงการหัวหวา 2 : ปราจีนบุรี
5. โครงการบางพลวง 1 : ปราจีนบุรี 14. โครงการบางพลวง 2 : ปราจีนบุรี
6. โครงการสหกรณการเกษตรบางพลี : สมุทรปราการ
7. โครงการสหกรณการเกษตรบานแพว : สมุทรสาคร
8. โครงการสหกรณการเกษตรประสานกสิกิจ : สมุทรสาคร
9. โครงการสหกรณการเกษตรสามโคก : ปทุมธานี

โครงการของ HPM
15. โครงการเขาทราย : พิจติ ร 18. โครงการหนองพยอม : พิจติ ร
16. โครงการหวยสะแก : เพชรบูรณ 19. โครงการหันทราย : สระแกว
17. โครงการกาหลง 2 : สมุทรสาคร
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พลังงานแสงอาทิตยถือเปนพลังงานธรรมชาติ
ซึ่งการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยโดย
แผงโซลาเซลลนั้น จะไมกอใหเกิดมลพิษ ไมมี
ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตไฟฟา
และดูแลบำรุงรักษางาย
เมื่อมีแสงอาทิตยตกกระทบแผงโซลาเซลล แผง
โซลาเซลลจะผลิตกระแสไฟฟาตรง และผานระบบ
ควบคุมเพื่อทำการแปลงไฟฟากระแสตรงเปน
ไฟฟากระแสสลับดวยเครือ่ งแปลงไฟฟา (Inverter)
เพือ่ ใหสามารถเชือ่ มตอกับระบบสายสงตอไปได
หมอแปลงไฟฟาจะทำหนาที่เพิ่มระดับแรงดัน
ไฟฟากระแสสลับกอนเชื่อมตอกับระบบสายสง
เพื่อจำหนายตอไป
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นาลงทุนเพราะ
1
2
3
4
5
B

6
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มั่นคงกับสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวกับการไฟฟาฯ
และคาใชจายหลักที่กำหนดไวแลวตามสัญญาบริการ
ระยะยาว
มัน่ ใจกับการดูแลและบริหารกองทุน โดย กองทุนบัวหลวง
ปจจุบันเปนบริษัทจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
จำนวนมากทีส่ ดุ มีกลไกกำกับการรับจายเงินอยางรัดกุม
ดูแลรักษาโรงไฟฟาโดยมืออาชีพ โดยผูบริหารที่เปน
เจาของโรงงานไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทม่ี กี ำลังการผลิต
มากเปนอันดับ 1 ของประเทศ
โรงไฟฟาตั้งอยูในจังหวัดที่มีความเขมแสงสูง และมี
การกระจายความเสีย่ งของทีต่ ง้ั ใน 8 จังหวัด จึงกระจาย
ความเสี่ยงจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
อัตราเงินปนผลปแรกนาสนใจ 7.49%* นอกจากนี้ การจัด
ตารางการชำระคืนตนเงินกูที่เหมาะสม คาดวาจะทำให
อัตราเงินจาย (อัตราเงินปนผลและเงินลดทุน) คอนขาง
สม่ำเสมอ อยางนอย 11 ปแรก
ไดรับยกเวนภาษีเงินปนผล 10 ปภาษีแรก นับจากวัน
จัดตั้งกองทุน (สำหรับบุคคลธรรมดา)

หมายเหตุ: *7.49% ซึง่ อัตราเงินปนผลดังกลาว คำนวณจากราคาเสนอขายหนวยลงทุน
ณ ราคา 10.00 บาท/หนวย โดยมีสมมติฐานปริมาณการผลิตไฟฟาจากปริมาณไฟฟา
ที่ผลิตไดจริงในป 2560 และปรับลดคาความเขมแสงอาทิตยในป 2560 ในอัตรา
ถัวเฉลี่ยเทียบกับป 2555 - 2559 รวมถึงปรับลดลงดวยอัตราถัวเฉลี่ยการเสื่อมสภาพ
ของแผงโซลารเซลลตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเปนเพียงการประมาณการ
สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สำหรับชวงเวลาประมาณการวันที่ 1 สิงหาคม 2562
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (ตามสมมติฐานและปรับปรุงสมมติฐานบางประการจาก
รายงานและขอมูลทางการเงินตามสถานการณสมมติสำหรับงวด 12 เดือน ชวงเวลา
ประมาณการวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทีไ่ ดรบั การตรวจสอบ
จากผูส อบบัญชี) และไมอาจรับรองผลได ทัง้ นี้ ประมาณการเงินปนผลดังกลาวไมได
แสดงถึงผลจากการทีม่ ลู คาทรัพยสนิ ลดลง ในกรณีทม่ี ลู คาทรัพยสนิ ลดลง เงินปนผล
ที่กองทุนฯ จายจะลดลง โดยกองทุนฯ จะจายเงินใหแกผูถือหนวยลงทุนในรูป
การคืนทุนแทน นอกจากนี้ มูลคาทรัพยสินอาจลดลงจนถึงศูนยบาท (Leasehold)
เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการโอนสิทธิภายใต NRTA (ระยะเวลาคงเหลือประมาณ 22 ป)

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุน
ความเสี่ยงระดับทรัพยสิน
• ความเสี่ยงจากคาความเขมของแสงแดดซึ่งไมสามารถคาดการณได
• ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ
• ความเสี่ยงจากการเสื่อมประสิทธิภาพของแผงโซลารและอุปกรณ
ที่เกี่ยวของกับการผลิตไฟฟาเร็วกวาที่คาดการณ
• ความเสี่ยงจากที่ดินที่ตั้งของโรงไฟฟาอาจถูกเวนคืน

ความเสี่ยงระดับกองทุน
• ความเสี่ยงจากการที่กองทุนพึ่งพิงแหลงรายไดจากสัญญาโอนสิทธิ
ในการรับรายไดสุทธิ (NRTA) เพียงแหลงเดียว
• ความเสี่ยงที่หลักประกันที่กองทุนฯ ไดตามสัญญา NRTA อาจไม
ครอบคลุมความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ หรืออาจไมสามารถบังคับไดทง้ั หมด
• ความเสี่ยงจากการกูยืมเงิน

ความเสี่ยงระดับผูถือหนวยลงทุน
• ความเสี่ยงดานสภาพคลองของหนวยลงทุนในตลาดรอง
• ความเสีย่ งดานราคาของหนวยลงทุนในตลาดรอง
หมายเหตุ: ความเสี่ยงดังกลาวขางตนเปนเพียงความเสี่ยงบางสวนที่สำคัญของกองทุนเทานั้น
ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดความเสี่ยงของกองทุนทั้งหมดไดจากหนังสือชี้ชวน

แผนภาพแสดงตำแหนงความเสี่ยงของกองทุน
เสีย่ งปานกลาง
คอนขางสูง
เสีย่ งปานกลาง
คอนขางต่ำ
เสีย่ งต่ำ

1

2

ต่ำ

3

4 5 6

7

เสีย่ งสูง
เสีย่ งสูงมาก

8

เสีย่ งสูงมาก

8+ อยางมีนยั สำคัญ

โอกาสขาดทุนเงินตน

สูง
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ขอมูลของ
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟา ซุปเปอร เอนเนอรยี
(”SUPEREIF”)
นโยบายการลงทุน เพื่อระดมเงินทุนไปลงทุนในกิจการโครงสรางพื้นฐานประเภท
ไฟฟา และ/หรือ พลังงานทางเลือกเปนหลัก
ทรัพยสินที่ลงทุน ลงทุนในสิทธิในการรับรายไดสุทธิที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ 17AYH และ HPM
ซึง่ มีรายไดมาจากสัญญาซือ้ ขายไฟฟาระยะยาว (อายุคงเหลือ
ประมาณ 21-22 ป) กับ กฟภ. หรือ กฟน. หักดวยคาใชจา ย
ในการดำเนินการ โดยมีกำลังการผลิตรวม 118 MW จาก
19 โครงการ ซึ่งกระจายตัวอยูใน 8 จังหวัด
ประเภทกองทุน เปนกองทุนปดผูถ อื หนวยลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน
ใหแกบริษัทจัดการได
อายุกองทุน
ไมมีกำหนดอายุ
บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (”BBLAM”)
บริษัทจัดการ
มูลคาการระดม ไมเกิน 8,150 ลานบาท จากการ กูย มื เงินไมเกิน 3,000 ลานบาท
(จากธนาคารกรุงเทพ) จากการ ออกและเสนอขายหนวยลงทุน
ทุนรวม
(IPO) มูลคาไมเกิน 5,150 ลานบาท
ประมาณ 7.49% (ซึง่ อัตราเงินปนผลดังกลาว คำนวณจากราคา
ประมาณการ
เสนอขายหนวยลงทุน ณ ราคา 10.00 บาท โดยมีสมมติฐาน
เงินปนผลให
ผูถือหนวยในรอบ ปริมาณการผลิตไฟฟาจากปริมาณไฟฟาทีผ่ ลิตไดจริงในป 2560
และปรับลดคาความเขมแสงอาทิตยในป 2560 ในอัตราถัวเฉลีย่
12 เดือนแรก
เทียบกับป 2555 - 2559 รวมถึงปรับลดลงดวยอัตราถัวเฉลี่ย
การเสือ่ มสภาพของแผงโซลารเซลลตามระยะเวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป ซึง่ เปนเพียงการประมาณการสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน
สำหรับชวงเวลาประมาณการวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2563 ตามสมมติฐานและปรับปรุงสมมติฐาน
บางประการจากรายงานและขอมูลทางการเงินตามสถานการณ
สมมติสำหรับงวด 12 เดือน ชวงเวลาประมาณการวันที่ 1
เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทีไ่ ดรบั การตรวจสอบ
จากผูสอบบัญชี และไมอาจรับรองผลได)
คำเตือน ประมาณการเงินปนผลดังกลาวไมไดแสดงถึงผล
จากการทีม่ ลู คาทรัพยสนิ ลดลง ในกรณีทม่ี ลู คาทรัพยสนิ ลดลง
เงินปนผลที่กองทุนฯ จายจะลดลง โดยกองทุนฯ จะจายเงิน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนในรูปการคืนทุนแทน มูลคาทรัพยสิน
อาจลดลงจนถึงศูนยบาท (Leasehold) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
การโอนสิทธิภายใต NRTA (ระยะเวลาคงเหลือประมาณ 22 ป)
ชื่อกองทุน
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ผูสนับสนุน

บริษทั ซุปเปอร เอนเนอรยี คอรปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน)
(”SUPER”)
SUPER จะถือหนวยลงทุนไมนอยกวา 20% ของมูลคา
สัดสวนการถือ
การออกและเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ตลอดระยะ
หนวยลงทุนของ
เวลา 12 ปแรก นับแตวันที่กองทุนฯ เขาลงทุนสำเร็จ
ผูสนับสนุน
นโยบายการจาย
ไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง โดยจายในอัตราไมนอยกวา
เงินปนผล
รอยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว
ผูจัดการการจัดจำหนาย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
ผูมีสิทธิซื้อหนวยลงทุน ผูลงทุนทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
ในเวลาทำการของแตละสาขา (ยกเวนสาขาไมโคร)
วันและเวลา
ในชวงวันที่ 22-26, 30 ก.ค. 62 และวันที่ 31 ก.ค. 62
ในการจองซื้อ
กอนเวลา 15.30 น.
10.00 บาท/หนวย
ราคาจองซื้อ
จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ จองซื้อขั้นต่ำ 2,000 หนวย และซื้อเพิ่มในทวีคูณของ
100 หนวย โดยไมจำกัดจำนวนจองซื้อสูงสุดในกรณีที่
จองซื้อมากกวา 1 ใบจอง ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะนำ
จำนวนหนวยลงทุนที่จองซื้อตามใบจองซื้อทุกใบมา
รวมกันเพื่อทำการจัดสรรตามวิธีที่กำหนด
จัดสรรแบบ Small Lot First คือ จะจัดสรรใหผูจองซื้อ
วิธีการจัดสรร
ทุกรายในรอบแรก จำนวน 2,000 หนวย และจะจัดสรร
เพิ่มใหแกผูจองซื้อทุกรายวนเปนรอบไปเรื่อยๆ รอบละ
100 หนวย จนกวาจะครบตามจำนวนทีเ่ สนอขาย แตใน
รอบสุดทาย หากมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร
ใหกบั ผูจ องซือ้ ทุกราย จะใชวธิ สี มุ รายชือ่ โดยคอมพิวเตอร

สแกนเพื่อดูขอมูลกองทุน
www.supereif.com

คำเตือน
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
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