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การประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ ี

(SUPEREIF)
ประจาํปี 2565



องคป์ระชุม

2

1. จาํนวนผูถื้อหน่วยลงทนุ : ≥ 25 ราย หรอื ≥ กึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมด และ

2. จาํนวนหน่วยลงทนุ : ≥ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
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วธีิการออกเสียงลงคะแนนสาํหรับการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์

1. สาํหรบัในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีการลงมติ ทุกท่านสามารถออกเสียง

ลงคะแนนได้ตามจํานวนหน่วยลงทุนที่มี หรือตามจํานวนหน่วยลงทุนที่ได้รับ

มอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากับ 1 เสียง ในการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย    

ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสียง

2. ในการลงคะแนนเสียงในหน่ึงวาระ ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะไม่สามารถแยกคะแนนเสียง

ของท่านได้ ยกเว้นผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็น Custodian ที่สามารถลงคะแนนเสียง

เหมือนกันทั้งหมด หรือแยกคะแนนเสียงก็ได้ แต่เม่ือรวมคะแนนเสียงทัง้หมดแลว้

จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนสทิธิออกเสียงท่ีมีอยู่

3. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผยด้วยวิธีแจ้งความจาํนง

ผา่นระบบออนไลน ์โดยใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ หรือผูร้บัมอบฉนัทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

ระหว่าง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง ผ่านการลงคะแนนเสียงในระบบออนไลน ์

เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งประมวลผลและตรวจนบัคะแนน
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วธีิการออกเสียงลงคะแนนสาํหรับการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์

4. ผูถื้อหน่วยลงทนุหรอืผูร้บัมอบฉนัทะ จะทาํการลงคะแนนดว้ยวิธีแจง้ความจาํนงผ่านระบบ

ออนไลน์ โดยจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะที่น่ิงเฉย แสดงมต ิ  

เหน็ด้วยเตม็จาํนวนเสยีง เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทนุหรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะลงมติ

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหแ้จง้ความจาํนงผ่านการกดปุ่ มลงคะแนนเสียงในระบบ

ออนไลนว์า่ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสียง ตามตวัอยา่งท่ีแสดงในรูปดา้นลา่ง

ตัวอย่างหน้าจอลงคะแนน

วาระที ่5: พจิารณาอนุมัตแิก้ไขสัญญาตกลงดาํเนินการ

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง
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วธีิการออกเสียงลงคะแนนสาํหรับการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์

5. สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ ท่ีมีการออกเสียงลงคะแนนมาลว่งหนา้แลว้นัน้ 

บริษัทจัดการไดร้วบรวมและบันทึกคะแนนตามความประสงคข์องท่านในระบบเรียบรอ้ยแลว้ 

ดงันัน้ ทา่นจะไมต่อ้งลงคะแนนในแตล่ะวาระอีก

6. การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนบัเฉพาะคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

จากนั้นจึงจะนาํมาหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง        

ไดผ้ลลพัธเ์ทา่ใดถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเหน็ดว้ย



วาระการประชุม
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วาระที ่1 : รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเร่ืองทีส่าํคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนฯ 

ในอนาคต 

วาระที่ 2 : รับทราบฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ ประจาํปี 2564

วาระที่ 3 : รับทราบการจ่ายเงนิปันผลและเงนิคนืทุนประจาํปี 2564

วาระที ่4 : รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชปีระจาํปี 2565

วาระที ่5 : พจิารณาอนุมัตแิก้ไขสัญญาตกลงดาํเนินการ

วาระที ่6 : วาระอืน่ๆ (หากม)ี



วาระที ่1

รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องทีส่าํคัญ 

และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต
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ชือ่กองทุนรวม กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรยี์ (“กองทนุฯ”)

ชือ่ย่อหลักทรัพย์ SUPEREIF

ประเภทกองทุน กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน

จาํนวนหน่วยลงทุน 515 ลา้นหน่วย

เงนิทุนจดทะเบยีน • วนัจดัตัง้กองทนุฯ : 5,150.00 ลา้นบาท 

• หลงัจ่ายคืนเงินทนุครัง้ท่ี 1 : 5,129.40 ลา้นบาท 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย • วนัจดัตัง้กองทนุฯ : 10.0000 บาท 

• หลงัจ่ายคืนเงินทนุครัง้ท่ี 1 : 9.9600 บาท 

บริษัทจัดการ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)

ข้อตกลงการถอืหน่วยลงทุน SUPER ตอ้งรกัษาสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ ≥ 20% เป็นเวลา 12 ปี

วาระที ่1: รับทราบการจดัการกองทุนฯ ในเร่ืองทีส่าํคัญ และแนวทางการจดัการกองทุนฯ ในอนาคต
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ข้อมูลทั่วไป
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน

โรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี

ผู้ลงทุน
(นักลงทุนสถาบันและ

ประชาชนทั่วไป)
เงินปันผลและเงินคืนทนุ

ลงทนุในหนว่ยลงทนุรอ้ยละ 20
ของหนว่ยลงทนุทัง้หมด

ดแูลผลประโยชน์

ของผูถื้อหนว่ยลงทนุ

บรหิารจดัการกองทนุฯ

เงินปันผลและเงินคืนทนุ

ลงทนุในหนว่ยลงทนุรอ้ยละ 80
ของหนว่ยลงทนุทัง้หมด

กระแสเงินสด

การทาํสญัญา

การใหบ้รกิาร

17 AYH HPM

บริษัทยอ่ย

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)                           

ในฐานะ สถาบันการเงนิผู้ให้กู้
ใหเ้งินกู ้3,000 ลา้นบาท

กองทนุฯ จ่ายเงินตน้และดอกเบีย้

สญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ

ร า ย ไ ด้ สุ ท ธิ จ า ก ก า ร
ดาํเนินกิจการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์

สญัญาตกลงดาํเนินการ

กฟภ. หรือ กฟน.

สญัญาซือ้
ขายไฟฟา้

รายได้
คา่ไฟฟา้

สญัญาตกลงดาํเนินการ

ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 99.99
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการ

กองทุนรวมบัวหลวง จาํกัด
ในฐานะ บริษัทจัดการ

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด 
(มหาชน)

ในฐานะ ผู้ดูแลผลประโยชน์

คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการลงทุน

ใหค้าํปรกึษากองทนุฯ

สญัญาบรหิารจดัการและบาํรุงรกัษาโรงไฟฟา้
สญัญาจดัหาอะไหลแ่ละอปุกรณ์
สญัญารบัประกนัเครือ่งแปลงกระแสไฟฟา้
สญัญาจา้งบรหิารและจดัการทั่วไป
สญัญาจา้งงานโยธาและซอ่มบาํรุงทั่วไป

โครงสร้างกองทุนฯ และผู้เกี่ยวข้อง

วาระที ่1: รับทราบการจดัการกองทุนฯ ในเร่ืองทีส่าํคัญ และแนวทางการจดัการกองทุนฯ ในอนาคต



ณ วันที ่6 สิงหาคม 2562
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ณ วันที ่16 มนีาคม 2565

SUPER
20.00%

บุคคลธรรมดา
ในประเทศ
40.12%

บุคคลธรรมดา
ตา่งประเทศ

0.15%

นติบิุคคลใน
ประเทศ

39.71%

นติบิุคคล
ตา่งประเทศ

0.02%SUPER
20.00%

บุคคลธรรมดา
ในประเทศ
43.88%

บุคคลธรรมดา
ตา่งประเทศ

0.09%

นติบิุคคลใน
ประเทศ

36.04%

นติบิุคคล
ตา่งประเทศ

0.00%

วาระที ่1: รับทราบการจดัการกองทุนฯ ในเร่ืองทีส่าํคัญ และแนวทางการจดัการกองทุนฯ ในอนาคต

สัดส่วนผู้ถอืหน่วยลงทุนแต่ละประเภท



No. รายช่ือผู้ถอืหน่วยลงทนุ 10 ลาํดับแรก
ณ วันที ่6 สิงหาคม 2562

จาํนวน

หน่วยลงทนุ

สัดส่วน 

%

1 บมจ. ซปุเปอร ์เอนเนอรยี์ คอรเ์ปอเรชั่น 103,000,000 20.00

2 บมจ. กรุงไทย-แอกซา่ 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 ์พรอ็พเพอรตี์ ้

แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟล็กซเิบิล้
2,599,100 0.50

10 กสล.พนง. BBL ซึง่จดทะเบียนแลว้ 5 1,689,300 0.33

รวม 275,604,900 53.52

จาํนวนผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมด (ราย) 10,213
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No. รายช่ือผู้ถอืหน่วยลงทนุ 10 ลาํดับแรก
ณ วันที ่16 มีนาคม 2565

จาํนวน

หน่วยลงทนุ

สัดส่วน 

%

1 บมจ. ซปุเปอร ์เอนเนอรยี์ คอรเ์ปอเรชั่น 103,000,000 20.00

2 บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั 57,440,600 11.15

3 บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จาํกดั 51,048,800 9.91

4 บมจ. กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั 48,788,700 9.47

5 บมจ. ทิพยประกนัภยั จาํกดั 15,313,100 2.97

6 บมจ. ทิพยประกนัชีวิต จาํกดั 12,152,300 2.36

7 บมจ. เมืองไทยประกนัภยั 6,197,200 1.20

8 นาย พชิยั โอทยากลุ 4,000,000 0.78

9 นาย สนุทร จารุชนะพงศธ์ร 3,314,700 0.64

10
กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์พรอ็พเพอรตี์ ้

แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟล็กซเิบิล้
2,275,200 0.44

รวม 303,530,600 58.92

จาํนวนผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมด (ราย) 9,454

วาระที ่1: รับทราบการจดัการกองทุนฯ ในเร่ืองทีส่าํคัญ และแนวทางการจดัการกองทุนฯ ในอนาคต

รายชือ่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 10 ลาํดับแรก



รายละเอียดทรัพยสิ์น สิทธิในรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดิน

ขนาดเลก็มาก (VSPP) ของ 17AYH และ HPM ซึง่จาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. และ กฟน. รวม 19 โครงการ

โดยมีปริมาณพลงัไฟฟ้าสงูสดุท่ีเสนอขายตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ารวม 118 เมกะวตัต ์ซึง่ระยะเวลา

ตามสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิฯ เริ่มตัง้แต่วนัท่ีกองทนุเขา้ลงทนุสาํเร็จ คือ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562

ถึงวนัท่ี 26 ธันวาคม 2584 (ซึ่งเป็นวนัเดียวกบัวนัสิน้สุดสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโครงการ

สุดทา้ย) หรือคิดเป็นระยะเวลาการลงทุนทั้งสิน้ ~ 22 ปี 4 เดือน (ระยะเวลาการลงทุนคงเหลือ          

ณ ปัจจบุนั (25 เมษายน 2565) ~ 19 ปี 8 เดือน)

ผู้บริหารทรัพยสิ์น SUPER

วันทีเ่ข้าลงทุน วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562

อายุการจัดหา

ผลประโยชน์
ตัง้แตว่นัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ถงึวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2584

ต้นทุนเงนิลงทุน 7,928 ลา้นบาท

ราคาประเมนิล่าสุด 7,664 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ; ประเมินเม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2565)

โดยบรษัิท 15 ท่ีปรกึษาธุรกิจ จาํกดั ดว้ยวิธีรายได ้(Income Approach)
12

รายละเอียดทรัพยสิ์น

วาระที ่1: รับทราบการจดัการกองทุนฯ ในเร่ืองทีส่าํคัญ และแนวทางการจดัการกองทุนฯ ในอนาคต



• 17AYH: 14 โครงการ กาํลงัการผลติรวม 78 เมกะวตัต์

• HPM:      5 โครงการ กาํลงัการผลติรวม 40 เมกะวตัต์

1. พิจิตร

2. เพชรบูรณ์

3. สระบุรี

4. สระแก้ว

5. ปราจีนบุรี

6. ปทุมธานี

7. สมุทรปราการ

8. สมุทรสาคร

• เขาทราย

• หนองพะยอม

• หว้ยสะแก

• บา้นลาํ 1

• บา้นลาํ 2

• หนองแวง

• หนัทราย

• โพธ์ิงาม

• หวัหวา้ 1

• หวัหวา้ 2

• โนนหอ้ม

• บางพลวง 1

• บางพลวง 2

• สามโคก1

• บางพล1ี

ที่ตั้ง / โครงการ กาํลังการผลิต บริษัท

8 MW

8 MW

8 MW

6 MW

6 MW

6 MW

8 MW

6 MW

6 MW

6 MW

6 MW

6 MW

6 MW

5 MW

3 MW

• กาหลง  1

• กาหลง 2

• บา้นแพว้1

• ประสานกสิกิจ1

6 MW

8 MW

5 MW

5 MW

HPM

HPM

HPM

17AYH

17AYH

17AYH

HPM

17AYH

17AYH

17AYH

17AYH

17AYH

17AYH

17AYH

17AYH

17AYH

HPM

17AYH

17AYH

หมายเหต:ุ 1 โครงการสหกรณก์ารเกษตร 13

คู่สัญญา

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

PEA

MEA

PEA

PEA

PEA

PEA

ทีต่ัง้โครงการโรงไฟฟ้า

วาระที ่1: รับทราบการจดัการกองทุนฯ ในเร่ืองทีส่าํคัญ และแนวทางการจดัการกองทุนฯ ในอนาคต
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วนัท่ีกองทนุฯ     

เขา้ลงทนุใน

สทิธิในรายไดส้ทุธิ

สาํเรจ็

วนัท่ี ก.ล.ต.

อนมุติัใหจ้ดทะเบียน 

กองทรพัยส์นิ

เป็นกองทนุรวม 

7 ส.ค. 62 14 ส.ค. 62

วนัท่ีหน่วยลงทนุ

ของกองทนุฯ
เริม่ซือ้ขายใน SET

21 ส.ค. 62

วนัท่ีแจง้กาํหนดการ

จ่ายเงินปันผลและ

เงินคืนทนุครัง้แรก

20 ก.พ. 63

พฒันาการทีส่าํคัญ

วาระที ่1: รับทราบการจดัการกองทุนฯ ในเร่ืองทีส่าํคัญ และแนวทางการจดัการกองทุนฯ ในอนาคต
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COVID-19

• ก อ ง ท ุน ฯ  ไ ม ่ไ ด ้ร ับ ผ ล ก ร ะ ท บ ใ ด ที่ม ีน ัย สํา ค ัญ  

จากเหตกุารณด์งักลา่ว / ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ระบแุน่นอนแลว้

• ไม่พบข่าวการปรบัลดอตัรารบัซือ้ไฟฟา้ลงสาํหรบั VSPP

• ธุรกิจของ SUPER ไม่ไดร้บัผลกระทบใดท่ีมีนยัสาํคญั

การลงทนุ

ในอนาคต

กองทุนฯ มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินประเภทไฟฟ้า หรือ 

พลังงานทางเลือก โดยเนน้ทรพัยส์ินท่ีก่อสรา้งแลว้เสร็จ 

ซึ่งมิไดมี้ขอ้จาํกัดว่าตอ้งเข้าลงทุนในทรพัยส์ินของผูใ้ด

เป็นการเฉพาะ

ภาวการณ์

แข่งขนั

• โรงไฟฟา้ท่ีกองทนุฯ เขา้ลงทนุ ไม่มีคู่แข่งทัง้ทางตรง และ

ทางออ้ม 

• สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวเท่ากับสัญญาโอนสิทธิ

รายไดส้ทุธิ

การกูยื้มเงิน

• ณ 31 ธ.ค. 64 หนีส้ินรวม / NAV = 0.46 เท่า 

(อตัราส่วนสงูสดุท่ี ก.ล.ต. อนญุาตคือ 3 เท่า)

• กองทนุฯ ยงัไม่มีความจาํเป็นตอ้งกูยื้มเงินเพิ่มเติม

• MLR ช่วงจดัตัง้กองทนุฯ = 6.25% ; ปัจจบุนั = 5.25% ต่อปี

การจ่าย

เงินปันผล

ไม่น ้อยกว่าปีละ 2 ครั ้ง  ( เว ้นแต่ในช่วงปีปฏิทินแรก 

แ ล ะ ปี ป ฏิท ิน ส ุด ท ้า ย ข อ ง ก า ร ล ง ท ุน ข อ ง ก อ ง ท ุน ฯ

ซึ่งระยะเวลาการลงทุนอาจไม่เต็มปีปฏิทิน จะขึน้ก ับ

ดลุยพนิิจของบรษัิทจดัการ) 

การติดตาม

การปฏิบตัิงาน

ของ SUPER

• มีการตรวจสอบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของโรงไฟฟา้ทกุเดือน

• บลจ. ตรวจเย่ียมโรงไฟฟา้กบัผูด้แูลผลประโยชนปี์ละ 1 ครัง้

• ท่ีปรกึษาของกองทนุฯ ตรวจเย่ียมโรงไฟฟา้ปีละ 1 ครัง้

วาระที ่1: รับทราบการจดัการกองทุนฯ ในเร่ืองทีส่าํคัญ และแนวทางการจดัการกองทุนฯ ในอนาคต

เร่ืองอื่น ๆ 



16

เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการกองทนุฯ ในเรือ่งท่ีสาํคญั 

รวมถึงแนวทางการจดัการกองทนุฯ ในอนาคต

ความเหน็ของบริษัทจัดการ

การลงมติ

วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบจงึไม่มีการลงมติ

เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการกองทนุฯ ในเรือ่งท่ีสาํคญั 

รวมถึงแนวทางการจดัการกองทนุฯ ในอนาคต

ความเหน็ของผู้แลผลประโยชน์

วาระที ่1: รับทราบการจดัการกองทุนฯ ในเร่ืองทีส่าํคัญ และแนวทางการจดัการกองทุนฯ ในอนาคต
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ช่วงถาม-ตอบ วาระที ่1

วาระที ่1: รับทราบการจดัการกองทุนฯ ในเร่ืองทีส่าํคัญ และแนวทางการจดัการกองทุนฯ ในอนาคต



วาระที ่2

รับทราบฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

ประจาํปี 2564

18



วาระที ่2: รับทราบฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทนุฯ ประจาํปี 2564
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จาํนวนหน่วยไฟฟ้าทีข่ายได้ และรายได้จากการขายไฟฟ้ารายเดอืน ของปี 2564

จาํนวนหนว่ยไฟฟ้าท่ีขายได ้(หนว่ย) รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า (ไมร่วม VAT) (ลา้นบาท)

รายได้จากการขายไฟ
ฟ้

า (ไม่
รวม

 VAT)

(ล้าน
บ

าท
)

จาํ
น

วน
ห

น่
วย

ไฟ
ฟ้

าท
ีข่า

ยไ
ด้ 

(ห
น่

วย
)

สดัส่วนแต่ละไตรมาส ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

จาํนวนหน่วยไฟฟา้ 27.21% 25.10% 22.63% 25.06%

รายไดจ้ากการขายไฟฟา้ 28.13% 25.99% 23.39% 22.49%

ผลกระทบของฤดูกาล
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รายละเอียดของรายได้จากเงนิลงทนุในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ ปี 2564 ปี 2563 % เปลี่ยนแปลง ปี 2562*

รายได้ของโครงการ 1,034.0 1,035.2 (0.1)% 379.4

ค่าใช้จ่ายของโครงการ 203.7 194.1 5.0% 77.5

1. ค่าเช่าท่ีดิน 6.1 5.5 11.1% 5.7

2. ค่าใชจ่้ายตามสญัญาบรหิารจดัการและบาํรุงรกัษาโรงไฟฟา้ 56.2 56.2 0.0% 21.4

3. ค่าใชจ่้ายตามสญัญาจดัหาอะไหล่และอปุกรณ ์ 11.4 11.4 0.0% 4.4

4. ค่าใชจ่้ายตามสญัญารบัประกนัเครื่องแปลงกระแสไฟฟา้ 6.8 0.4 1,651.0% -

5. ค่าใชจ่้ายตามสญัญาจา้งบรหิารและจดัการทั่วไป 6.4 6.2 2.5% 2.3

6. ค่าใชจ่้ายตามสญัญาจา้งงานโยธาและซอ่มบาํรุงทั่วไป 9.5 9.3 2.5% 3.5

7. ค่าตอบแทนในการใชส้ิทธิขายไฟฟา้ 9.1 9.3 (2.2)% 1.1

8. เงินสมทบกองทนุพฒันาไฟฟา้ 1.8 1.8 (0.3)% 0.4

9. ค่าเบีย้ประกนัภยั 6.8 4.9 39.3% 4.1

10. ภาษีมลูค่าเพิ่มในส่วนของรายไดจ้ากการขายไฟฟา้ 67.6 67.7 (0.1)% 24.8

11. ค่าซอ่มแซมโรงไฟฟา้ 1.0 0.9 10.7% 2.2

12. ค่าใชจ่้ายแบบเหมา 21.0 20.5 2.5% 7.6

รายได้จากเงนิลงทนุในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 830.3 841.1 (1.3)% 301.9

อัตรากาํไรจากเงนิลงทนุในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ (%) 80.3% 81.3% 79.6%

* กองทุนฯ จดทะเบยีนจัดตั้งเมื่อวันที ่7 สิงหาคม 2562 ดังน้ัน ผลประกอบการปี 2562 จึงเร่ิมตั้งแต่วันที ่7 สิงหาคม 2562 

(หน่วย : ล้านบาท)

วาระที ่2: รับทราบฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทนุฯ ประจาํปี 2564
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งบกาํไรขาดทุน ปี 2564 ปี 2563 % เปลี่ยนแปลง ปี 2562*

รายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ 830.3 841.1 (1.3)% 301.9

ดอกเบีย้รบั 0.3 0.7 (55.6)% 1.0

รายไดอ่ื้น 1.8 1.9 (4.6)% -

รายได้รวม 832.4 843.7 (1.3)% 302.9

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการบรหิารกองทนุฯ 32.7 31.6 3.9% 14.2

ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตดัจาํหน่าย 26.1 26.1 (0.3)% 10.5

ตน้ทนุทางการเงิน 95.6 115.9 (17.6)% 52.6

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 22.4 23.4 (4.4)% 4.9

ค่าใช้จ่ายรวม 176.8 197.0 (10.3)% 82.2

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 655.6 646.7 1.4% 220.7

รายการขาดทนุสทุธิท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ (194.0) 32.0 (706.3)% (102.0)

การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 461.6 678.7 (32.0)% 118.7

อัตรากาํไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ (%) 78.8% 76.7% 72.8%

* กองทุนฯ จดทะเบยีนจัดตั้งเมื่อวันที ่7 สิงหาคม 2562 ดังน้ัน ผลประกอบการปี 2562 จึงเร่ิมตั้งแต่วันที ่7 สิงหาคม 2562 

(หน่วย : ล้านบาท)

วาระที ่2: รับทราบฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทนุฯ ประจาํปี 2564
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งบดุล 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 % เปลี่ยนแปลง 31 ธันวาคม 2562

เงินลงทนุในสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ 7,664.0 7,858.0 (2.5)% 7,826.0

เงินลงทนุในหลกัทรพัย์ - - N/A 134.8

เงินฝากธนาคาร 45.4 28.9 57.1% 6.5

สนิทรพัยอ่ื์น* 274.7 308.0 (10.8)% 275.7

รวมสินทรัพย์ 7,984.1 8,194.9 (2.6)% 8,243.0

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 7.8 7.9 (1.5)% 5.5

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,509.2 2,748.5 (8.7)% 2,968.8

รวมหนีสิ้น 2,517.0 2,756.4 (8.7)% 2,974.3

สินทรัพยสุ์ทธิ 5,467.1 5,438.5 0.5% 5,268.7

ทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 5,129.4 5,129.4 0.0% 5,150.0

กาํไรสะสม 337.7 309.1 9.2% 118.7

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.6157 10.5602 0.5% 10.2303

* ประกอบไปด้วยเงนิฝากธนาคารทีม่ีข้อจาํกัดในการใช้ จาํนวน 28.8 ล้านบาท, 85.3 ล้านบาท และ 83.0 ล้านบาท ในปี 2562 – 2564 ตามลาํดับ

วาระที ่2: รับทราบฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทนุฯ ประจาํปี 2564

(หน่วย : ล้านบาท)
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งบกระแสเงนิสด 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 % เปล่ียนแปลง 31 ธันวาคม 2562

เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 782.1 924.1 (15.4)% (7,901.1)

เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (765.6) (901.8) 15.1% 7,907.7

เงินฝากธนาคาร เพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 16.5 22.3 (26.1)% 6.6

เงินฝากธนาคารตน้งวด 28.9 6.6 339.6% -

เงนิฝากธนาคารปลายงวด 45.4 28.9 57.1% 6.6

วาระที ่2: รับทราบฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทนุฯ ประจาํปี 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ : เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนฯ ท่ีผูส้อบบญัชีเห็นว่ามีนัยสาํคญั ไดแ้ก่ การตรวจสอบการวดัมลูค่า

ของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ และการตรวจสอบรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ ซึ่งผู้สอบบัญชี                

ได้ทําความเข้าใจเก่ียวกับวิ ธีการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ และเ ง่ือนไขท่ีส ําคัญ                    

ในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิท่ีกองทุนฯ เขา้ลงทุน ตลอดจนทาํความเขา้ใจในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีจะได้นาํเรื่องเหล่านี ้    

มาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีได้
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เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ ประจาํปี 2564       

ท่ีผ่านมา

ความเหน็ของบริษัทจัดการ

การลงมติ

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงมติในวาระนี ้

เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ ประจาํปี 2564       

ท่ีผ่านมา

ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน์

วาระที ่2: รับทราบฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทนุฯ ประจาํปี 2564



25

ช่วงถาม-ตอบ วาระที ่2

วาระที ่2: รับทราบฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทนุฯ ประจาํปี 2564



วาระที ่3

รับทราบการจ่ายเงนิปันผลและเงนิคนืทุน 

ประจาํปี 2564

26



ทัง้นี ้

(1) การจ่ายเงินปันผลในแตล่ะรอบปีบญัชี จะจ่ายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้

(2) ในกรณีท่ีกองทนุฯ มีกาํไรสะสม อาจจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมได้

(3) ในกรณีท่ีกองทนุฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ บรษัิทจดัการจะไมจ่่ายเงินปันผล 

(4) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการจะพิจารณาถงึความจาํเป็นในการดาํรงเงินสด           

ของกองทนุฯ ใหเ้หมาะสม ทัง้นี ้ตามแนวทางท่ี ก.ล.ต. กาํหนด

(5) บรษัิทจดัการจะไมกู่ยื้มเงินเพ่ือจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ

27

กองทนุฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 ครัง้ (เวน้แต่ในช่วงปีปฏิทินแรกและปีปฏิทินสดุทา้ยของการลงทนุ

ซึ่งระยะเวลาการจดัหาผลประโยชนใ์นทรพัยสิ์นอาจไม่เต็มปีปฏิทิน บริษัทจดัการจะใชด้ลุพินิจในการพิจารณาจาํนวนครัง้

ของการจ่ายเงินปันผลในปีดงักลา่วตามความเหมาะสม) ในกรณีท่ีกองทนุฯ มีกาํไรสะสมเพียงพอ

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล

วาระที ่3: รับทราบการจา่ยเงนิปันผลและเงนิคนืทนุประจาํปี 2564
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“กาํไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้” หมายถงึ กาํไรสทุธิท่ีหกัดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี้

(ก) กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึน้ (unrealised gain) จากการประเมินค่าทรพัยส์ินฯ รวมถึงปรบัปรุงดว้ยรายการอื่นใด

ตามแนวทางท่ี ก.ล.ต. กาํหนด เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานะเงินสดของกองทุนฯ

(ข) รายการเงินสาํรองท่ีกนัไวเ้พ่ือซ่อมแซม บาํรุงรกัษา หรือปรบัปรุงกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานตามแผนท่ีกาํหนดไว้

อย่างชัดเจนในโครงการและหนังสือชี ้ชวน แบบ 56-1 รายงานประจําปี หรือท่ีบริษัทจัดการได้แจ้งให ้               

ผูถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้

(ค) การชาํระหนีเ้งินกูย้ืมหรือภาระผูกพันของกองทุนฯ ตามนโยบายการกูย้ืมเงินที่กาํหนดไวอ้ย่างชัดเจน     

ในโครงการและหนังสือชีช้วน แบบ 56-1 รายงานประจาํปี หรือท่ีบริษัทจัดการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ทราบลว่งหนา้

(ง) การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดท่ีใหสิ้ทธิในการไดร้ับประโยชนต์อบแทน หรือการคืนเงินทุน       

ในลาํดบัแรก (ถา้มี)

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล

วาระที ่3: รับทราบการจา่ยเงนิปันผลและเงนิคนืทนุประจาํปี 2564



การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ บรษัิทจดัการอาจกระทาํไดเ้ฉพาะเม่ือเขา้กรณีดงัตอ่ไปนี้

(1) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ ตามแผนท่ีจะไดมี้การกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ

(2) กองทนุฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยู่ภายหลงัจากการจาํหน่ายทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานและ

การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยท่ีกองทุนฯ ตอ้งไม่มีกาํไรสะสมเหลืออยู่แลว้

(3) กองทนุฯ มีรายการค่าใชจ้่ายท่ีไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุตอ้งนาํไปใชใ้นการคาํนวณกาํไรสุทธิท่ีปรบัปรุงแลว้

ของกองทนุฯ

(4) กรณีอ่ืนใดท่ีมีมติของผูถื้อหน่วยลงทนุใหล้ดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ

ทัง้นี ้การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ บริษัทจดัการอาจกระทาํโดยการลดมลูค่าหน่วยลงทนุ หรือลดจาํนวน

หน่วยลงทนุ

29

นโยบายการลดทุน

วาระที ่3: รับทราบการจา่ยเงนิปันผลและเงนิคนืทนุประจาํปี 2564



30

คร้ังที่ ผลการดาํเนินงานงวด อัตราเงนิปันผล

(บาทต่อหน่วย)

อัตราเงนิคืนทนุ

(บาทต่อหน่วย)

รวมอัตราเงนิจ่าย

(บาทต่อหน่วย)

วันปิดสมุด

ทะเบยีน

วันจ่ายเงนิ

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

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

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

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

4 1 ก.ค. - 30 ก.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

* เหตุแห่งการคืนเงินทุน เน่ืองมาจากกองทุนมีสภาพคล่องคงเหลืออันเน่ืองมาจากมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย 

หน่วยลงทุนตัดจาํหน่าย รวมถงึมีขาดทุนจากการประเมินค่าเงนิลงทุน สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที ่7 สิงหาคม ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2562  

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลและเงนิคืนทุน

วาระที ่3: รับทราบการจา่ยเงนิปันผลและเงนิคนืทนุประจาํปี 2564
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อัตราผลตอบแทนจากเงนิปันผล

เมื่อเปรียบเทยีบกับ

ปี 2564

เทยีบเป็น

ร้อยละต่อปี

ปี 2563

เทยีบเป็น

ร้อยละต่อปี

ปี 2562

เทยีบเป็น

ร้อยละต่อปี

ราคาทีอ่อกเสนอขายหน่วยลงทนุคร้ังแรก 

(ราคา IPO เทา่กับ 10.00 บาทต่อหน่วย)

8.76 8.71 5.72

มูลค่าทีต่ราไว้หลังลดทนุจดทะเบยีนคร้ังที ่1 (9.960 บาทต่อหน่วย) 8.80 8.75 5.74

ราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 (11.30 บาทต่อหน่วย) - - 5.06

ราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (10.90 บาทต่อหน่วย) - 7.99 -
ราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (11.70 บาทต่อหน่วย) 7.49 - -

สาํหรบังวดผลการดาํเนินงานในปี 2562, ปี 2563 และปี 2564 กองทนุฯ มีอตัราการจ่ายเงินปันผลเท่ากบัรอ้ยละ 100.00, 99.68 และ 

101.95 ของกาํไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ ตามลาํดบั

อัตราผลตอบแทนจากเงนิปันผล

วาระที ่3: รับทราบการจา่ยเงนิปันผลและเงนิคนืทนุประจาํปี 2564
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เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินคืนทุน

แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุประจาํปี 2564

ความเหน็ของบริษัทจัดการ

การลงมติ

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงมติในวาระนี ้

เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินคืนทุน          

แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุประจาํปี 2564

ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน์

วาระที ่3: รับทราบการจา่ยเงนิปันผลและเงนิคนืทนุประจาํปี 2564
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ช่วงถาม-ตอบ วาระที ่3

วาระที ่3: รับทราบการจา่ยเงนิปันผลและเงนิคนืทนุประจาํปี 2564



วาระที ่4

รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี  

และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาํปี 2565

34
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ผู้สอบบัญชี บริษัทสาํนักงาน อีวาย จาํกัด 

หมายเหตุ : ผูส้อบบญัชีในลาํดบัท่ี 1 ซึ่งเป็น key audit partner ไดป้ฏิบตัิงานดา้นการสอบบญัชีใหแ้ก่กองทุนมาแลว้ 3 รอบปีบญัชี 

(ในปี 2562 - 2564) โดยหากปฏิบตัิงานมาแลว้ 7 รอบปีบญัชี ไมว่่าจะติดต่อกนัหรอืไม ่ตอ้งมีการเวน้วรรคการปฏิบตัิงานดา้นการสอบบญัชี

ใหแ้ก่กองทนุฯ อย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั

ประจาํปี 2565 ประจาํปี 2564

ช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชี            

รบัอนญุาต             

เลขทะเบียน

ช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชี            

รบัอนญุาต             

เลขทะเบียน

1. นางสาวสชุาดา ตนัติโอฬาร 7138 1. นางสาวสชุาดา ตนัติโอฬาร 7138

2. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 4521 2. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 4521

3. นางสาวรสพร เดชอาคม 5659 3. นางสาวรสพร เดชอาคม 5659

รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชปีระจาํปี 2565

วาระที ่4: รับทราบการแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชแีละค่าใช้จา่ยในการสอบบญัชปีระจาํปี 2565
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ค่าสอบบัญช ี(Audit Fee)

(บาท)

ประจาํปี 2565 ประจาํปี 2564 การเปล่ียนแปลง (%) 

คา่สอบบญัชีประจาํปีครัง้ละ 550,000 550,000 -

คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส ๆ ละ 150,000 150,000 -

คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ (รวม VAT) * ยงัไมมี่การเบิก 1,334 N/A

* ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง

ค่าบริการอื่น ๆ (Non - Audit Fee)

(บาท)

ประจาํปี 2565 ประจาํปี 2564 การเปล่ียนแปลง (%) 

คา่บรกิารอ่ืน - - -

รับทราบค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชปีระจาํปี 2565

วาระที ่4: รับทราบการแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชแีละค่าใช้จา่ยในการสอบบญัชปีระจาํปี 2565
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เห็นสมควรรายงานใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด 

เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของกองทนุฯ และคา่ใชจ่้ายในการสอบบญัชีประจาํปี 2565 

เห็นว่าผูส้อบบัญชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบัติ

หนา้ท่ีอย่างเหมาะสม และไม่มีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สียกบักองทนุฯ

ความเหน็ของบริษัทจัดการ

เห็นว่าผูส้อบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ตามท่ีบริษัทจดัการไดเ้สนอขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บั

ความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเหมาะสม และไม่มีความสมัพนัธห์รอื

สว่นไดเ้สียกบักองทนุฯ

ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน์

การลงมติ

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงมติในวาระนี ้

วาระที ่4: รับทราบการแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชแีละค่าใช้จา่ยในการสอบบญัชปีระจาํปี 2565
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ช่วงถาม-ตอบ วาระที ่4

วาระที ่4: รับทราบการแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชแีละค่าใช้จา่ยในการสอบบญัชปีระจาํปี 2565



วาระที ่5

พจิารณาอนุมัตแิก้ไขสัญญาตกลงดาํเนินการ

39
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วธีิการออกเสียงลงคะแนนสาํหรับการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์

1. สาํหรบัในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีการลงมติ ทุกท่านสามารถออกเสียง

ลงคะแนนได้ตามจํานวนหน่วยลงทุนที่มี หรือตามจํานวนหน่วยลงทุนที่ได้รับ

มอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากับ 1 เสียง ในการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย    

ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสียง

2. ในการลงคะแนนเสียงในหน่ึงวาระ ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะไม่สามารถแยกคะแนนเสียง

ของท่านได้ ยกเว้นผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็น Custodian ที่สามารถลงคะแนนเสียง

เหมือนกันทั้งหมด หรือแยกคะแนนเสียงก็ได้ แต่เม่ือรวมคะแนนเสียงทัง้หมดแลว้

จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนสทิธิออกเสียงท่ีมีอยู่

3. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีแจ้งความจํานง

ผา่นระบบออนไลน ์โดยใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ หรือผูร้บัมอบฉนัทะมีความเหน็เพียงอย่างใด

อย่างหนึ่งระหว่าง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านการลงคะแนนเสียง

ในระบบออนไลน ์เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งประมวลผลและตรวจนบัคะแนน
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วธีิการออกเสียงลงคะแนนสาํหรับการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์

4. ผูถื้อหน่วยลงทนุหรอืผูร้บัมอบฉนัทะ จะทาํการลงคะแนนดว้ยวิธีแจง้ความจาํนงผ่านระบบ

ออนไลน์ โดยจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะที่น่ิงเฉย แสดงมต ิ  

เหน็ด้วยเตม็จาํนวนเสยีง เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทนุหรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะลงมติ

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหแ้จง้ความจาํนงผ่านการกดปุ่ มลงคะแนนเสียงในระบบ

ออนไลนว์า่ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสียง ตามตวัอยา่งท่ีแสดงในรูปดา้นลา่ง

ตัวอย่างหน้าจอลงคะแนน

วาระที ่5: พจิารณาอนุมัตแิก้ไขสัญญาตกลงดาํเนินการ

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง
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วธีิการออกเสียงลงคะแนนสาํหรับการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์

5. สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ ท่ีมีการออกเสียงลงคะแนนมาลว่งหนา้แลว้นัน้

บริษัทจัดการไดร้วบรวมและบันทึกคะแนนตามความประสงคข์องท่านในระบบเรียบรอ้ยแลว้ 

ดงันัน้ ทา่นจะไมต่อ้งลงคะแนนในแตล่ะวาระอีก

6. การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนบัเฉพาะคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

จากนั้นจึงจะนาํมาหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง        

ไดผ้ลลพัธเ์ทา่ใดถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเหน็ดว้ย
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ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีถ่อืว่าเป็นผู้มีส่วนไดส่้วนเสียในวาระที ่5

ลาํดับที่ ชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน 

(หน่วย)

1 บมจ. ซปุเปอร ์เอนเนอรยี์ คอรเ์ปอเรชั่น 103,000,000

หมายเหต:ุ

1/ เป็นขอ้มลู ณ วนั Record Date (16 มีนาคม 2565)
2/ ทัง้นี ้ณ วนั Record Date ไม่มี Mutual Fund, Provident Fund หรือ Private Fund ใด ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจดัการ 

ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ SUPEREIF  
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• กองทุนฯ เข ้าทาํสัญญาตกลงดาํเนินการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 (“สัญญาตกลงดาํเนินการ”) กับบริษัท ซุปเปอร ์ เอนเนอรยี์

คอรเ์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (“ผูส้นบัสนนุ”) ในฐานะผูส้นบัสนนุ และบรษัิท ซุปเปอร ์เอนเนอรยี์ กรุ๊ป จาํกดั และบรษัิท ซุปเปอร์ โซล่าร ์ เอนเนอรยี์ จาํกดั 

และ บริษัท 17 อญัญวีร ์โฮลดิง้ จาํกัด และบรษัิท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) จาํกัด ในฐานะผูโ้อนรายได ้

• ตามสญัญาตกลงดาํเนินการ ขอ้ 6.4 กาํหนดว่า ผูส้นบัสนนุจะดาํรงอตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุ (D/E Ratio) ไม่เกิน 3:1 เท่า ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี

ของผูส้นบัสนุน โดยคาํนวณจากงบการเงินรวม ซึ่งทนุดงักล่าวหมายถึง ทนุชาํระแลว้ รวมกบัเงินกูยื้มจากกรรมการและจากกิจการในกลุ่มของ

ผูส้นับสนุน

• การกาํหนดใหทุ้น หมายถึง ทุนชาํระแลว้ เป็นการจาํกัดจาํนวนหนีท่ี้ผูส้นับสนุนจะสามารถมีไดไ้วต้ายตัว คือ เป็นจาํนวน 3 เท่าของ

ทุนชาํระแลว้ ไม่แปรผันตามผลการดาํเนินธุรกิจของผูส้นับสนุน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับหลกัปฏิบตัิทั่วไปในธุรกิจ และผูส้นับสนุนมีหนา้ท่ี

ตอ้งจาํกดัจาํนวนหนีท่ี้สามารถจะมีได ้เพ่ือไม่ใหจ้าํนวนหนีเ้กิน 3 เท่าของทนุชาํระแลว้  ทาํใหใ้นช่วงท่ีผ่านมา ผูส้นบัสนนุไม่สามารถจาํกดัจาํนวนหนี้

ไม่ใหเ้กิน 3 เท่าของทนุชาํระแลว้ 

• จากท่ีกล่าวมานี ้เพ่ือใหผู้ส้นับสนุนสามารถปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามสญัญาตกลงดาํเนินการ จาํนวนหนีท่ี้ผูส้นับสนุนจะมีไดจ้ึงควรแปรผัน

ตามผลการดาํเนินธุรกิจของผูส้นบัสนนุ จงึควรแกไ้ขความหมายของคาํว่า "ทนุ" ใหห้มายถึง "สว่นของผูถื้อหุน้" ซึ่งสะทอ้นผลการดาํเนินธุรกิจ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

วาระที ่5: พจิารณาอนุมัตแิก้ไขสัญญาตกลงดาํเนินการ
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บรษัิทจดัการจงึขอเสนอแกไ้ขนิยามคาํว่า "ทนุ" ในสญัญาตกลงดาํเนินการขอ้ 6.4 และโครงการจดัการขอ้ 2.10 ดงันี ้

เดิม แก้ไข

ท ุน  หมายถ ึง  ท ุนชํา ระแล ว้ตามงบการ เง ินรวม    

ของผูส้นับสนุน รวมกับเงินกูย้ืมจากกรรมการของ

ผูส้นับสนุนและจากกิจการในกลุ่มของผูส้นับสนุน

ทุน หมายถึง ส่วนของผูถ้ือหุน้ตามงบการเงินรวม

ของผูส้นับสนุน รวมกับเงินกูย้ืมจากกรรมการของ

ผูส้นับสนุนและจากกิจการในกลุ่มของผูส้นับสนุน

วาระที ่5: พจิารณาอนุมัตแิก้ไขสัญญาตกลงดาํเนินการ

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
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บริษัทจัดการจึงขอให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติแก้ไขนิยามคาํว่า "ทุน "  ในสัญญาตกลงดาํเนินการ

และแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ตามรายละเอียดท่ีกล่าวขา้งตน้ และมอบอาํนาจใหบ้ริษัทจัดการ จัดทาํ และลงนาม 

ในสญัญาหรอืขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาตกลงดาํเนินการ และโครงการจดัการ รวมตลอดจนดาํเนินการ

อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับขอ้เสนอของบริษัทจัดการ

เร่ืองทีข่อมติ

วาระที ่5: พจิารณาอนุมัตแิก้ไขสัญญาตกลงดาํเนินการ
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บรษัิทจดัการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า การแกไ้ขนิยามของคาํว่า “ทนุ” ในสญัญาตกลงดาํเนินการ และโครงการจดัการ เพ่ือใหจ้าํนวนหนี ้ 

ท่ีผูส้นับสนนุจะมีไดแ้ปรผนัตามผลการดาํเนินธุรกิจของผูส้นบัสนนุ ซึ่งสอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบตัิทั่วไปในธุรกิจ (Market Practice) จะช่วยให้

ผูส้นบัสนนุสามารถดาํรงอตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุใหเ้ป็นไปตามสญัญาตกลงดาํเนินการ 

ความเหน็ของบริษัทจัดการ

การลงมติ
การอนมุตัิในวาระท่ี 5 ตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

อนึ่ง การนับคะแนนเสียงของผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงดงักล่าว บริษัทจดัการจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีส่วนไดส้่วนเสีย 

ในมติดังกล่าว หรือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนฯ ในเรื่องท่ีขอมติ และบุคคลท่ีมีความสัมพันธ ์        

ในลกัษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงกองทุนอ่ืน ท่ีอยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจดัการ เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง

ผูดู้แลผลประโยชนพิ์จารณาแลว้มีความเห็นว่าการแกไ้ขนิยามของคาํว่า “ทุน” ในสญัญาตกลงดาํเนินการ และโครงการจัดการดังกล่าว 

สอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบตัิทั่วไปในธุรกิจ (Market Practice) และเป็นไปตามสตูรคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินซึ่งจะแปรผนัตามผลการดาํเนิน

ธุรกิจของผูส้นบัสนนุ ทาํใหผู้ส้นบัสนนุสามารถดาํรงอตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุใหเ้ป็นไปตามสญัญาตกลงดาํเนินการและเป็นไปตามเจตนารมณ์

ของคู่สญัญาตัง้แต่เริม่แรก  อนึ่ง การตดัสนิใจลงคะแนนเสียงอนมุตัิการทาํรายการในครัง้นีอ้ยู่ในดลุยพินิจของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั

ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน์

วาระที ่5: พจิารณาอนุมัตแิก้ไขสัญญาตกลงดาํเนินการ
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ช่วงถาม-ตอบ วาระที ่5

วาระที ่5: พจิารณาอนุมัตแิก้ไขสัญญาตกลงดาํเนินการ



วาระที ่6

วาระอืน่ๆ (หากม)ี
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ช่วงถาม-ตอบ



ขอขอบพระคุณทา่นผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกทา่น

ทีม่าร่วมประชุมในวันนี ้
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