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ท่ี 475/2564      วนัท่ี 20 เมษายน 2564 

 

เร่ือง  นาํส่งรายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี (SUPEREIF) ประจําปี 2564  

สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุ แทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจาํปี 2564 

 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี (SUPEREIF) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย หลักเกณฑก์ารส่งคาํถามและสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกับรายงานขอ้มูลของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน

โรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี (SUPEREIF) ประจําปี 2564 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน

ประจาํปี 2564 และเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตามท่ีบริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จาํกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบรษิัทจดัการของกองทุนรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี (SUPEREIF) (“กองทุนฯ”) ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการ

ไดเ้ห็นควรให้มีการจัดส่งรายงานข้อมูลและเอกสารประกอบท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงรายงานประจาํปี 2563 ของกองทุนฯ 

(ในรูปแบบ QR Code) ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบในเรื่องท่ีเกี่ยวขอ้งกับการประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยลงทุนประจาํปี 2564 

แทนการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยลงทุนประจาํปี 2564 ของกองทุนฯ ทางไปรษณีย ์ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีรายชื่อปรากฏ

ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ในวนัท่ี 2 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวนักาํหนดสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีจะไดร้บั

การจัดส่งรายงานขอ้มูลแทนการจัดประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนประจาํปี 2564 ของกองทุนฯ (Record Date) อันเน่ืองมาจาก

สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 นัน้ 

ในการนี ้ บริษัทจัดการจึงขอนาํส่งรายงานข้อมูลของกองทุนฯ  ประจาํปี  2564 สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุน 

แทนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจาํปี 2564 (“รายงานข้อมูล”) และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

รบัทราบตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

เร่ืองที ่1  รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเร่ืองที่สาํคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต 

บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรให้รายงานเร่ืองดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ รับทราบ โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

1.1  ขอ้มลูเก่ียวกบักองทนุฯ 

บริษัทจัดการไดจ้ัดทาํสรุปขอ้มลูเก่ียวกับกองทุนฯ ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 ของกองทุนฯ  ซึ่งไดจ้ดัส่ง

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุพรอ้มกบัรายงานขอ้มลูนีใ้นรูปแบบ QR Code  
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โดยขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบักองทนุฯ มีดงันี ้
  

 ขอ้มลูทั่วไป 
 

ชื่อกองทนุรวม กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ ี

ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ SUPEREIF 

ประเภทกองทนุ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

จาํนวนหน่วยลงทนุ 515 ลา้นหน่วย 

เงินทนุจดทะเบียน • วนัจดัตัง้กองทนุฯ : 5,150.00 ลา้นบาท  

• หลงัจ่ายคืนเงินทนุครัง้ท่ี 1 : 5,129.40 ลา้นบาท 

มลูค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย • วนัจดัตัง้กองทนุฯ : 10.0000  บาท  

• หลงัจ่ายคืนเงนิทนุครัง้ท่ี 1 : 9.9600  บาท 

บรษิัทจดัการ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั 

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

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั  )มหาชน(   

ขอ้ตกลงการถือหน่วย

ลงทนุ 

SUPER ตอ้งรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ไม่น ้อยกว่ารอ้ยละ 20 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขายครัง้แรกทั้งหมด จนกว่าจะครบระยะเวลา 12 ปี 

นบัแต่ (และรวมถึง) วนัท่ีกองทนุฯ เขา้ลงทนุสาํเรจ็ 
 

รายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีกองทนุฯ ลงทนุ 
 

รายละเอียดทรพัยสิ์น สิทธิในรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ง

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

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

(“HPM”) ท่ีประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (“กฟภ.”) 

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

ปริมาณพลงัไฟฟ้าสงูสดุท่ีเสนอขายตามท่ีระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ารวม 118 เมกะวตัต ์

ซึ่งระยะเวลาตามสญัญาเขา้ลงทนุของกองทนุฯ (สญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ) จะเริม่ตัง้แต่

วนัท่ีกองทุนฯ เขา้ลงทนุสาํเรจ็ คือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 จนถึงวนัสิน้สดุอายุสญัญาโอนสิทธิ

รายไดส้ทุธิ คือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2584 (ซึ่งเป็นวนัเดียวกับวนัสิน้สดุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

ของโรงไฟฟ้าโครงการสดุทา้ย) หรือคิดเป็นระยะเวลาการลงทนุทัง้สิน้ประมาณ 22 ปี 

ผูบ้รหิารทรพัยสิ์น SUPER 

วนัท่ีเขา้ลงทนุ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 

อายกุารจดัหาผลประโยชน ์ ตัง้แตว่นัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ถงึวนัท่ี 26 ธันวาคม 2584 

ตน้ทนุเงินลงทนุ 7,928.00 ลา้นบาท 

ราคาประเมินล่าสดุ 7,858.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

 - ไม่มี - 

1.3 การจดัการกองทนุฯ ในเร่ืองท่ีสาํคญั และแนวทางการจดัการกองทนุฯ ในอนาคต 

สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

ปัจจุบัน กองทุนฯ ยังไม่ไดร้ับผลกระทบในทางลบใดๆ ท่ีมีนัยสาํคัญจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยในส่วนรายได้

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

ปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากแต่อย่างใด สาํหรบัในส่วนของค่าใชจ้่ายของโครงการ ค่าใชจ้่าย

ส่วนใหญ่ถกูกาํหนดไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ตัง้แต่แรก นอกจากนี ้SUPER ในฐานะผูบ้รหิารทรพัยสิ์น ก็มีธุรกิจหลกั

เก่ียวขอ้งกบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซึ่งมีแหล่งรายไดท่ี้มั่นคง จึงคาดว่าจะไม่ไดร้บัผลกระทบใดๆ ท่ีมีนยัสาํคญั  

ทัง้นี ้หากกองทุนฯ ไดร้บัผลกระทบในทางลบใดๆ ที่มีนยัสาํคญัจากสถานการณด์งักล่าว บริษัทจดัการจะรายงาน

ผลกระทบและแนวทางการจดัการใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบโดยเรว็ 

การลงทนุในอนาคต 

สาํหรบัการลงทนุในอนาคต กองทนุฯ จะมุ่งเนน้การลงทุนในทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานประเภทไฟฟ้า และ/หรือ 

พลังงานทางเลือก เป็นหลัก โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนในทรัพยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่ก่อสรา้งแลว้เสร็จ

และมีประวตัิผลการดาํเนินงานยอ้นหลังพอสมควร อีกทั้งยงัตอ้งเป็นทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีมีศักยภาพ 

และคาดว่าจะสามารถสรา้งผลตอบแทนให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนไดใ้นระดับที่น่าสนใจในระยะยาว ซึ่งกองทุนฯ 

มิไดม้ีขอ้จาํกดั หรือนโยบายว่าจะเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานของกลุ่มบรษิัทใดเป็นการเฉพาะ  

ภาวะการแข่งขนั / คู่แข่งขนัท่ีสาํคญั 

โรงไฟฟ้าท่ีกองทุนฯ เข้าลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิมิได้มีการแข่งขันกับโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้า

ท่ีเปิดดาํเนินการอยู่ ณ ปัจจบุนั หรือโรงไฟฟ้าท่ีจะเปิดดาํเนินการในอนาคต เน่ืองจากคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

ของ 17AYH และ HPM ตกลงรบัซือ้พลังงานไฟฟ้าท่ี 17AYH และ HPM ผลิตไดต้ลอดอายุสญัญา ซึ่งสญัญาดังกล่าว

เป็นสญัญาระยะยาวและมีอายสุอดคลอ้งกบัสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิของกองทนุฯ 

การกูย้ืมเงิน 

กองทุนฯ ยังมีเงินทุนเพียงพอเพ่ือใช้ในการดาํเนินงานโดยไม่ต้องมีการกู้ยืมเงิน โดยอัตราส่วนหนี้สินรวม

ต่อสินทรัพยส์ทุธิของกองทุนฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อยู่ในสดัส่วนท่ีตํ่าเพียง 0.51 เท่า (เมื่อเทียบกับอตัราส่วน

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

ทัง้นี ้หากกองทุนฯ มีความจาํเป็นตอ้งกูย้ืมเงินเพ่ิมเติมจากผูใ้หกู้ใ้นปัจจุบนั ผูใ้หกู้อ้าจตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบอ่ืนๆ 

อีกหลายประการ เช่น สาเหตุท่ีกองทุนฯ จาํเป็นตอ้งกูย้ืมเพ่ิมเติม หลักประกันท่ีกองทุนฯ จะมอบใหผู้ใ้หกู้เ้พิ่มเติม 

อัตราส่วนของจาํนวนเงินกู้ทั้งหมดต่อจาํนวนเงินท่ีได้รับจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยลงทุน 

(ซึ่งเดิมผูใ้หกู้ม้ีอตัราส่วนท่ีแน่นอนกาํหนดไวใ้นการพิจารณาอนมุตัิเงินกู)้ เป็นตน้  
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บริษัทจัดการจะดาํเนินการพิจารณาและติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกู ้ยืมเงินของกองทุนฯ รวมถึง

แนวโน้มอัตราดอกเบีย้อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยกองทุนฯ 

อาจพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินหรือความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

ตลอดจนดาํเนินการเจรจากับผูใ้หกู้เ้พ่ือขอขยายระยะเวลาการชาํระหนี ้ขอผ่อนผนัเงื่อนไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบรหิาร

จดัการกองทุนฯ เป็นตน้ โดยกองทุนฯ จะปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้คาํนึงถึงประโยชน์

สงูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 

สาํหรับ อัตราดอกเ บี ้ย เงินกู ้ขั้นตํ่า  (“MLR”)  ของผู ้ให้กู ้ ณ  วัน ที่บริษัทจัดการรวบ รวมข้อมูล เ พื่อจัดทาํ

หนัง สือชี ้ชวนของกองทุนฯ (วัน ท่ี  9 กรกฎาคม 2562) อยู่ท่ีรอ้ยละ 6.25 ต่อปี ส่วน MLR ของผูใ้หกู้ ้ณ วนัท่ีรวบรวม

ข้อมูลเพ่ือจัดทาํรายงานประจาํปี 2563 (วันท่ี 1 มีนาคม 2564) อยู่ท่ีรอ้ยละ 5.25 ต่อปี ทัง้นี ้การท่ี MLR ของผูใ้หกู้้

ปรบัลดลง จะทาํใหด้อกเบีย้จ่ายของกองทุนฯ ลดลง และส่งผลให้กองทุนฯ สามารถจ่ายเงินปันผลไดเ้พิ่มมากขึน้ 

โดยจะส่งผลตั้งแต่ปีท่ี 2 ของการกู้ยืมเงินเป็นตน้ไป (เน่ืองจากอัตราดอกเบีย้ในการกูย้ืมปีแรกเป็นอตัราคงท่ี) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

กองทุนฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 ครัง้ (เวน้แต่ในช่วงปีปฏิทินแรก 

และปีปฏิทินสุดท้ายของการลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งระยะเวลาการลงทุนหรือระยะเวลาการจัดหาผลประโยชน์

ในทรัพยส์ินอาจไม่เต็มปีปฏิทิน บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจาํนวนครัง้ของการจ่ายเงินปันผล

ในปีดงักล่าวตามความเหมาะสม) ในกรณีท่ีกองทนุฯ มีกาํไรสะสมเพียงพอ ทัง้นี ้ตามท่ีไดร้ะบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุฯ 

การติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารทรพัยสิ์น 

นอกจากการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นประจาํทุกเดือนแล้ว  

บรษิัทจดัการยงัมีนโยบายท่ีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการโรงไฟฟ้าทุกโครงการ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ (ตามเกณฑข์อง

สาํนักงาน ก.ล.ต. มิไดม้ีขอ้กาํหนดใหต้อ้งมีการไปตรวจเยี่ยมทรพัยส์ินท่ีกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเขา้ลงทุน) 

ร่วมกับทางผูดู้แลผลประโยชน ์รวมถึงกาํหนดใหท่ี้ปรกึษาของกองทุนฯ ไปตรวจเยี่ยมโครงการโรงไฟฟ้าทุกโครงการ

เป็นประจาํปีละ 1 ครัง้ พรอ้มทั้งจัดทาํรายงานประจาํปีสรุปประเด็นสาํคัญต่างๆ ของโรงไฟฟ้าท่ีท่ีปรึกษาตรวจพบ 

พรอ้มข้อเสนอแนะ มาให้บริษัทจัดการรับทราบดว้ย โดยบริษัทจัดการมีแผนท่ีจะนาํผลสรุปในรายงานประจาํปี

ของท่ีปรกึษาดงักล่าวมาหารือร่วมกับ 17AYH HPM และ SUPER เพื่อที่จะไดร้่วมกนัแกไ้ขปรบัปรุงการดาํเนินงาน

ของโรงไฟฟ้าในปีต่อๆ ไปใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

ความเห็นของบรษิัทจดัการ  

บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องท่ีสาํคัญ 

รวมถึงแนวทางการจดัการกองทนุฯ ในอนาคต  

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์  

ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้้ถือหน่วยลงทุนรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการกองทุนฯ ในเร่ืองท่ีสาํคัญ 

รวมถึงแนวทางการจดัการกองทนุฯ ในอนาคต  
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เร่ืองที ่2 รับทราบฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทนุฯ ประจาํปี 2563 

บริษัทจัดการได้สรุปผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ ตั ้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ี

ปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 ซึ่งได ้จัดส่งให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนพรอ้มกับรายงานข้อมูลนี ้ในรูปแบบ  QR Code 

โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัต่อไปนี ้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้จากเงนิลงทนุในสัญญาโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ ปี 2563 ปี 25621/ % เปลี่ยนแปลง 

รายได้ของโครงการรวม 1,035.2 379.4 172.9% 

ค่าใช้จ่ายของโครงการรวม 194.1 77.5 150.4% 

ค่าเช่าท่ีดิน 5.5 5.7 (4.3)% 

       คา่ใชจ้่ายตามสญัญาบรหิารจดัการและบาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้า 56.2 21.4 162.0% 

       ค่าใชจ้่ายตามสญัญาจดัหาอะไหล่และอปุกรณ ์ 11.4 4.4 162.9% 

       ค่าใชจ้่ายตามสญัญารบัประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า 0.4 - - 

       ค่าใชจ้่ายตามสญัญาจา้งบรหิารและจดัการทั่วไป 6.2 2.3 168.5% 

       ค่าใชจ้่ายตามสญัญาจา้งงานโยธาและซ่อมบาํรุงทั่วไป 9.3 3.5 168.5% 

       ค่าตอบแทนในการใชสิ้ทธิขายไฟฟ้า 9.3 1.1 756.1% 

       เงินสมทบกองทนุพฒันาไฟฟ้า 1.8 0.4 377.1% 

       ค่าเบีย้ประกนัภยั 4.9 4.1 18.4% 

       ภาษีมลูค่าเพ่ิมในส่วนของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 67.7 24.8 172.9% 

       ค่าซ่อมแซมโรงไฟฟ้า 0.9 2.2 (58.6)% 

       คา่ใชจ้า่ยแบบเหมา 20.5 7.6 168.5% 

       เงินท่ีผูโ้อนรายไดโ้อนเขา้มาผิด 0.0 - - 

รายได้จากเงนิลงทนุในสัญญาโอนสทิธิรายไดสุ้ทธ ิ 841.1 301.9 178.6% 

หมายเหต:ุ 1/  กองทุนฯ จดทะเบียนจัดตัง้เม่ือวนัที่ 7 สิงหาคม 2562 ดงันัน้ ผลประกอบการปี 2562 จึงเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยกองทุนฯ 

ไดเ้ขา้ลงทนุในสิทธิในรายไดส้ทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตัง้แต่วนัที่ 14 สิงหาคม 2562 

บริษัทจดัการไดจ้ดัทาํงบการเงินของกองทุนฯ ประจาํปี 2563 สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชรีะหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 และไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ ตามท่ีปรากฎในรายงานประจาํปี 2563 

ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับรายงานข้อมูลนี้ในรูปแบบ QR Code โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัต่อไปนี ้
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ ปี 25631/ ปี 25621/, 2/ 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ณ วนัที ่31 ธันวาคม) 
 

 

เงินลงทนุในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิตามมลูค่ายตุิธรรม                            
     (ราคาทนุ : 7,928.0 ลา้นบาท) 

7,858.0 7,826.0 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร (รวมเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้
2563: 85.3 ลา้นบาท และ 2562: 28.8 ลา้นบาท) 

114.2 170.1 

ลกูหนีจ้ากสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 128.0 126.0 

ค่าใชจ้า่ยรอตดับญัช ี 93.9 120.0 

สินทรพัยอ่ื์น 0.8 0.9 

สินทรัพยร์วม 8,194.9 8,243.0 

ค่าใชจ้า่ยคา้งจ่าย 7.9 5.5 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,748.5 2,968.8 

หนีส้นิรวม 2,756.4 2,974.3 

สินทรัพยสุ์ทธ ิ 5,438.5 5,268.7 

สินทรัพยสุ์ทธติ่อหน่วย (บาท) 10.5602 10.2303 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ   

รายไดร้วม 843.7 302.9 

ค่าใชจ้า่ยรวม 197.0 82.2 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 646.7 220.7 

รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 32.0 (102.0) 

การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 678.7 118.7 

งบกระแสเงนิสด   

เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 924.1 (7,901.1) 

เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน (901.8) 7,907.7 

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้สทุธิ 22.3 6.6 

เงินฝากธนาคารตน้ปี 6.6 - 

เงินฝากธนาคารปลายปี 28.9 6.6 

หมายเหต ุ:  1/ เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบงบการเงินของกองทนุฯ ที่ผูส้อบบญัชีเห็นว่ามีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ การตรวจสอบการวดัมลูค่าของเงินลงทุน

ในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ และการตรวจสอบรายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ซึ่งผูส้อบบัญชีไดท้าํความเขา้ใจ

เกี่ยวกับวิธีการคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ และเง่ือนไขที่สาํคัญในสัญญาโอนสิทธิ

รายได้สุทธิที่กองทุนฯ เข้าลงทุน ตลอดจนทาํความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพื่อที่จะได้นาํเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณา

ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัชีได ้

 2/ กองทุนฯ จดทะเบียนจัดตัง้เม่ือวนัที่ 7 สิงหาคม 2562 ดงันัน้ ผลประกอบการปี 2562 จึงเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยกองทุนฯ 

ไดเ้ขา้ลงทนุในสิทธิในรายไดส้ทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตัง้แต่วนัที่ 14 สิงหาคม 2562 
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ความเห็นของบรษิัทจดัการ 

บริษัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ ประจาํปี 2563 

ท่ีผ่านมา 

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์

ผู ้ดูแลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนรับทราบฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

ประจาํปี 2563 ท่ีผ่านมา 

เร่ืองที ่3  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลและเงนิคืนทุนประจาํปี 2563 

สาํหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทุนฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลจาํนวน 4 ครัง้ 

และไม่มีการจ่ายเงินคืนทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้(ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของกองทนุฯ ไดใ้นเร่ืองท่ี 1) 

รอบผลการดาํเนินงาน เงนิปันผล 

(บาท / หน่วย) 

วันทีจ่่ายเงนิ 

1 มกราคม 2563 – 31 มนีาคม 2563 0.26515 10 มิถนุายน 2563 

1 เมษายน 2563 – 30 มถินุายน 2563 0.23765 16 กนัยายน 2563 

1 กรกฎาคม 2563 – 30 กนัยายน 2563 0.21479 15 ธนัวาคม 2563 

1 ตลุาคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563 0.15343 26 มนีาคม 2564 

รวม 0.87102  

สาํหรับงวดผลการดาํเนินงานข้างตน้ กองทุนฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับรอ้ยละ 99 .68 ของกาํไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ 

ความเห็นของบรษิัทจดัการ 

บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินคืนทุน

แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุประจาํปี 2563  

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์  

ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเ กี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและ

การจ่ายเงินคืนทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุประจาํปี 2563  

เร่ืองที ่4  รับทราบการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาํปี 2564 

บริษัทจัดการไดพิ้จารณาแต่งตั้งให ้บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกองทุนฯ ประจาํปี 2564 

และไดก้าํหนดค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีประจาํปี  2564  ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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4.1 การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี  

บริษัทจัดการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรรายงานใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ รบัทราบการแต่งตัง้

ผูส้อบบัญชีของกองทนุฯ ประจาํปี 2564 ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยบรษิัทจดัการ

ไดพิ้จารณาคณุสมบตัิ และความสามารถของผูส้อบบญัชี จากหลกัเกณฑค์ุณวุฒิ คุณภาพของผูส้อบบญัชี  ประสิทธิภาพใน

การทาํงาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีผลประโยชนข์ดักันในการทาํหนา้ท่ีสอบบญัชี

ของกองทนุฯ โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีดงันี ้

ประจาํปี 2564 ประจาํปี 2563 

ชื่อผูส้อบบญัช ี ผูส้อบบญัชี            
รบัอนญุาต             
เลขทะเบียน 

ชื่อผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชี            
รบัอนญุาต             
เลขทะเบียน 

1. นางสาวสชุาดา ตนัติโอฬาร 7138 1. นางสาวสชุาดา ตนัตโิอฬาร 7138 

2. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 4521 2. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกจิ  4521 

3. นางสาวรสพร เดชอาคม  5659 3. นางสาวรสพร เดชอาคม  5659 

หมายเหต ุ: ผูส้อบบญัชีในลาํดบัท่ี 1 ซึ่งเป็น key audit partner ไดป้ฏิบตัิงานดา้นการสอบบญัชีใหแ้ก่กองทนุฯ มาแลว้ 

2 รอบปีบญัชี (ในปี 2562 – 2563) โดยหากปฏิบตัิงานดา้นการสอบบญัชีใหแ้ก่กองทุนฯ มาแลว้ 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะ

ติดต่อกนัหรือไม่ จะตอ้งมีการเวน้วรรคการปฏิบตัิงานดา้นการสอบบญัชีใหแ้ก่กองทนุฯ อย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด จัดหาผูส้อบบัญชี

รับอนุญาตท่านอื่นของสาํนักงาน ทาํหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนฯ 

แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้  

4.2 การกาํหนดคา่ใชจ้า่ยในการสอบบญัช ี

บริษัทจัดการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ รับทราบการกาํหนดค่าใช้จ่าย

ในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของกองทนุฯ ประจาํปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

คา่สอบบัญช ี(Audit Fee) ปี 2564 ปี 2563 % การเปลี่ยนแปลง 

คา่สอบบญัชีประจาํปีครัง้ละ 550,000 550,000 - 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสๆ ละ 150,000 150,000 - 

ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ เรียกเก็บตามท่ีเกดิขึน้จรงิ 

เช่น ค่าถ่ายเอกสาร คา่เดินทาง (รวม VAT)  
ยงัไม่มกีารเบิก 1,490 N/A 

ค่าบริการอืน่ๆ (Non-Audit Fee) ปี 2564 ปี 2563 % การเปลี่ยนแปลง 

ค่าบรกิารอ่ืน - - - 
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ความเห็นของบรษิัทจดัการ 

บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ การแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีจาก บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด 

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกองทุนฯ และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาํปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น 

ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าผู ้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

โดยไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีอย่างเหมาะสม และไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบักองทนุฯ 

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์

ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นว่า ผูส้อบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ตามท่ีบริษัทจัดการไดเ้สนอขา้งตน้ เป็นผูส้อบบัญชี

ท่ีไดร้ับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีอย่างเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์

หรือส่วนไดเ้สียกบักองทนุฯ 

 

 ทั้งนี ้ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถส่งคาํถามและสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวขอ้งกับรายงานขอ้มูลและเอกสาร

ประกอบ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงรายงานประจําปี  2563 ของกองทุนฯ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาท่ี 

supereif_agm@bblam.co.th ระหว่างวนัที่ 20 เมษายน 2564 ถึงวนัที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถาม

และสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานขอ้มลูและเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง มีรายละเอียดปรากฏใน สิ่งทีส่่งมาด้วย 

ท่ีไดจ้ัดส่งให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนพรอ้มกับรายงานข้อมูลฉบับนี ้และบริษัทจัดการจะดาํเนินการจัดทาํสรุปประเด็นสาํคัญ

ในลักษณะคาํถามและคาํตอบเพ่ือให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ โดยเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซตข์องกองทุนฯ ท่ี www.supereif.com ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการปิดรับคาํถาม

และข้อสอบถามเพิ่มเติมนั้น หากท่านมีข้อสงสัย หรือคาํถามเกี่ยวกับการส่งคาํถาม สามารถสอบถามไดท่ี้บริษัทจัดการ 

โทร 0-2674-6400 ต่อ 460 ในวนัและเวลาทาํการ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                                                                                              (นายพรชลิต   พลอยกระจ่าง) 

                                                                                                                    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

                                                                                                     Real Estate & Infrastructure Investment 

 

 

 

 

http://www.supereif.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholder-meeting
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 
 

หลักเกณฑก์ารส่งคาํถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทีเ่กี่ยวข้องกับ 

รายงานข้อมูลของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซปุเปอร ์เอนเนอรยี์ (SUPEREIF) ประจาํปี 2564 

แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุประจาํปี 2564 และเอกสารประกอบทีเ่กี่ยวขอ้ง  

 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิส่งคาํถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูล

ของกองทุนฯ ประจําปี 2564 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจําปี 2564 (“รายงานข้อมูล”) 

และเอกสารประกอบทีเ่กี่ยวข้อง     

- เป็นผู ถ้ ือหน่วยลงท ุนของกองท ุนรวมโครงสรา้งพื น้ฐานโรงไฟฟ้า ซ ุป เปอร ์เอนเนอรย์ ี (SUPEREIF)  

(“กองทุนฯ”) ท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ในวันท่ี 2 เมษายน 2564 

ซึ่งเป็นวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในการไดร้บัรายงานขอ้มลู (Record Date)     

2. เนือ้หาของคาํถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

- ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูท่ีระบไุวใ้นรายงานขอ้มลู ซึ่งมีหวัขอ้หลกั ดงันี ้

เร่ืองท่ี 1  รบัทราบการจดัการกองทนุฯ ในเร่ืองท่ีสาํคญั และแนวทางการจดัการกองทนุฯ ในอนาคต 

เร่ืองท่ี 2  รบัทราบฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทนุฯ ประจาํปี 2563 

เร่ืองท่ี 3  รบัทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคนืทนุประจาํปี 2563 

เร่ืองท่ี 4  รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีประจาํปี 2564 

- เป็นขอ้มลูอ่ืนท่ีมีความสาํคญัเก่ียวกบัเอกสารประกอบของรายงานขอ้มลู ไดแ้ก่ รายงานประจาํปี 2563  

3. การส่งคาํถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

- ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค ุณสมบัติตามขอ้ 1. สามารถส่งคาํถามและสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมที่เกี่ยวขอ้งกับ

รายงานข้อมูล หรือเอกสารประกอบท่ีเก่ียวข้อง โดยส่งผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาท่ี 

supereif_agm@bblam.co.th  

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุข้อมูลต่อไปนีใ้ห้ครบถ้วน 

1) ชื่อและนามสกุล 

2)  สัญชาติ  

3) เลขประจาํตัวประชาชน หรือเลขทีห่นังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (แล้วแตก่รณี)  

4) ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศัพท ์อีเมล  

5) จาํนวนหน่วยลงทุนทีถื่อในกองทุนฯ  
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6) ระบุว่าเป็นคาํถามที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองใดในรายงานข้อมูล หรือ ระบุชื่อเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 

เช่น รายงานประจาํปี 2563 ในกรณีท่ีเป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

7) โปรดแนบไฟลเ์อกสารดังต่อไปนี ้มาด้วย 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

• โปรดแนบสาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ท่ียงัไม่หมดอายุ พรอ้มรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

 กรณีนิติบคุคล  

• โปรดแนบสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีออกหนงัสือ) ซึ่งรบัรองสาํเนา

ถูกต้องโดยผู ้มีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอ้มประทับตราสาํคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

หรือเอกสารเพ่ิมเตมิอ่ืนใด ตามท่ีบรษิัทจดัการอาจพิจารณาขอใหจ้ดัส่งเพ่ิมเติม  

- ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคาํถามมายังบริษัทจัดการ  ในระหว่างวันที่  20 เมษายน  2564 ถึงวันที่  

14 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 17.00 น.  

4. ขั้นตอนการพิจารณา 

-  บริษัทจัดการจะพิจารณากลั่นกรองคาํถามในเบือ้งตน้ และจะดาํเนินการจัดทาํสรุปประเด็นสาํคัญในลักษณะ

คาํถามและคาํตอบเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรบัทราบและเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องกองทุนฯ ท่ี www.supereif.com ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีบริษัทจัดการ

ปิดรับข้อซักถามนั้น ทั้งนี ้ในกรณีท่ีเป็นคาํถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ในข้อ 2. และข้อ 3. หรือเป็นคาํถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่ีผู ้ถือหน่วยลงทุนระบุรายละเอียด

ไม่ครบถ้วน และ /หรือ ไม่ได ้ส่งมายังบริษัทจัดการภายในวันและเวลาที่กาํหนดตามข้อ 3. ข้างต ้น 

บริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการส่งคาํถามและสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม    
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