
 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน)  
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบก าไรขาดทุน                                       
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดตั้งแต่                                               
วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน                           
แบบยอ่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ีซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนฯเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34   
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 
สุชาดา ตนัติโอฬาร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7138 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2562 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบดุล

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมูลค่ายติุธรรม

   (ราคาทุน: 7,928 ลา้นบาท) 6 7,882,000                  

เงินฝากธนาคาร 33,860                       

ลูกหน้ีจากสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 8 90,740                       

ดอกเบ้ียคา้งรับ 793                            

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 7 22,918                       

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,826                         

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 9 126,140                     

รวมสินทรัพย์ 8,158,277                  

หนีสิ้น
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,835                         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 2,985,289                  

รวมหนีสิ้น 2,990,124                  

สินทรัพย์สุทธิ 5,168,153                  

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน

   หน่วยลงทุน 515,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท 11 5,150,000
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 5,150,000
กาํไรสะสม 12 18,153                       

สินทรัพย์สุทธิ 5,168,153                  

-                                 

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.0352
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (พนัหน่วย) 515,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุน
ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า (หมายเหตุ 6)
เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเก่ียวกบัการประกอบกิจการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินจาํนวน 19 โครงการ

โดยสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิครอบคลุมรายไดสุ้ทธิตั้งแต่

วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 จนถึงวนัส้ินสุดอายสุัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

ของแต่ละโครงการ 7,928,000           7,882,000           100.00                

รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า 7,928,000           7,882,000           100.00                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

เงินลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที ่30 กันยายน 2562



สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562
รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 13 90,740

ดอกเบ้ียรับ 805                               

รวมรายได้ 91,545                          

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 14 3,305                            

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 14 476                               

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 14 306                               

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 963                               

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตดัจาํหน่าย 9 3,929                            

ตน้ทุนทางการเงิน 10 18,042                          

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 371                               

รวมค่าใช้จ่าย 27,392                          

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 64,153                          

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 6 (46,000)                         

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (46,000)                         

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 18,153                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบกาํไรขาดทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 64,153                          

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 6 (46,000)                         

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 18,153                          

การเพิม่ขึน้ของทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 11 5,150,000                     

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 5,168,153                     

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -                                    

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 5,168,153                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 18,153                          

ปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

   การซ้ือเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 6 (7,928,000)                    

   ลูกหน้ีจากสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพิ่มข้ึน (90,740)                         

   ดอกเบ้ียคา้งรับเพิ่มข้ึน (793)                              

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เพิ่มข้ึน (1,826)                           

   ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตดัจาํหน่าย 9 3,929                            

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน 4,465                            

   รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 6 46,000                          

   การตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการกูย้มื 10 289                               

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 17,753                          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (7,930,770)                    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน 11 5,150,000                     

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 9 (130,069)                       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 10 2,985,000                     

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (17,383)                         

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชเ้พิ่มข้ึน (22,918)                         

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงิน 7,964,630                     

เงินฝากธนาคารเพิม่ขึน้สุทธิ 33,860                          

เงินฝากธนาคารตน้งวด -                                    

เงินฝากธนาคารปลายงวด  33,860                          

-                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบกระแสเงินสด

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคญั

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2562

(หน่วย: บาท)
2562

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -                                 

ทุนท่ีไดรั้บจากจากผูถื้อหน่วยลงทุน 10.0000                     

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน

   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.1245                       

   รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (0.0893)                      

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.0352                       

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 10.0352                     
-                                 

อตัราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ

   มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ระหว่างงวด (ร้อยละ) 0.35

อตัราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพิม่เตมิทีสํ่าคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 5,168,153                  

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

   ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.53                           

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

   ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 1.77                           

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด

   ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 153.41                       

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 5,167,841                  

* การซ้ือขายเงินลงทุนไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินและการซ้ือขายเงินลงทุน

      ตอ้งเป็นรายการซ้ือหรือขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงไม่รวมถึงการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนหรือขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดตั้งแต่วนัที่ 7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

1. ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนทัว่ไปประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯไดจ้ดัตั้งและ
จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 โดยไม่มีการก าหนดอายุของโครงการ กองทุนฯ
จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อระดมเงินทุนและน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินทุนไปลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานประเภทไฟฟ้า และ/หรือพลังงานทางเลือก นอกเหนือไปจากการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานแลว้ กองทุนฯอาจด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนฯ 
และผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขตท่ีสามารถกระท าไดต้ามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์น 
และ/หรือ การหาดอกผลอ่ืนภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 กองทุนฯได้เข้าท าสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ เพื่อรับโอนรายได้สุทธิจาก                                   
การด าเนินโครงการกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินขนาดเล็กมากกบับริษทั 17 
อญัญวีร์ โฮลด้ิง จ ากดั (“17AYH”) และบริษทั เฮลท ์แพลนเน็ท เมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“HPM”) 
จ านวนทั้งหมด 19 โครงการของบริษทัทั้งสองรายดงักล่าว โดยสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิครอบคลุม
รายไดสุ้ทธิตั้งแต่วนัท่ีกองทุนฯ เขา้ลงทุนส าเร็จ คือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 จนถึงวนัส้ินสุดอายสุัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ โดยวนัส้ินสุดสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโครงการสุดทา้ย คือวนัท่ี                                    
26 ธนัวาคม 2584 

 เม่ือวนัท่ี  20 สิงหาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนฯเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม 
2562 เป็นตน้ไป 

 กองทุนฯบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั (“บริษทัจดัการฯ”) โดยมี
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทั ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ีคอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุน
รายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีออกและจ าหน่ายแลว้  
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2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยกองทุนฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม กองทุนฯไดแ้สดงรายการในงบดุล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  งบก าไรขาดทุน  งบแสดงการเป ล่ียนแปลงสินทรัพย์สุท ธิ                             
งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนิน
ธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                  
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน
เพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเว้น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                           
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกองทุนฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุนฯ เน่ืองจากกองทุนฯไม่มีสัญญา
เช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

รายไดจ้ากสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจะบนัทึกเป็นรายไดต้ามจ านวนท่ีค านวณตามท่ีระบุในสัญญาโดย                                
ถือตามเกณฑค์งคา้ง 

ดอกเบีย้รับและต้นทุนทางการเงิน 

ดอกเบ้ียรับและต้นทุนทางการเงิน บันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.2 การวดัค่าเงินลงทุน 

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนฯมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุน
ของเงินลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งหมดท่ีกองทุนฯจ่ายเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 กองทุนฯวดัมูลค่าเร่ิมแรกของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามราคาทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ี
กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรง
ทั้งหมดท่ีกองทุนฯจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น และหลงัจากนั้นกองทุนฯจะวดัมูลค่าเงินลงทุนดว้ย
มูลค่ายติุธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย  

 ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนดังกล่าว (ถา้มี) ถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่
เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เบิกใช ้

4.4 ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 ลูกหน้ีจากสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

4.5 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 
จะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละจะถูกตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 

4.6 การแบ่งปันส่วนทุน 

 กองทุนฯบนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 

4.7 ภาษีเงินได้ 

 กองทุนฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เน่ืองจากกองทุนฯไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย 
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4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทุนฯ
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนฯ 
หรือถูกกองทุนฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
กองทุนฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัจดัการฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนักบับริษทัจดัการฯ และรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้
มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อกองทุนฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการของบริษทัจดัการฯท่ีมีอ านาจในการ
วางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทุนฯ 

4.9 ประมาณการหนีสิ้น 

 กองทุนฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากองทุนฯจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ 
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้นและกองทุนฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.10 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนฯจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ า 
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5. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 ปัจจุบนักองทุนฯด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละด าเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้น รายได ้ก าไร และสินทรัพย์
ทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

6. เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 กองทุนฯได้เขา้ท าสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิกับบริษทั 17 อญัญวีร์ โฮลด้ิง 
จ ากดั (“17AYH”) และบริษทั เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“HPM”) เพื่อลงทุนใน
สิทธิรายไดสุ้ทธิจากการด าเนินโครงการกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินจ านวน
ทั้ งหมด 19 โครงการ ท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง โดย
รายละเอียดของโครงการท่ีลงทุนมีดงัต่อไปน้ี 

ช่ือโครงการ ท่ีตั้ง 
ก าลงัการผลิตตามสญัญา 

(เมกะวตัตสู์งสุด) 
วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเขา้
ระบบเชิงพาณิชย ์

วนัส้ินสุดอายสุัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้า 

บริษัท 17 อัญญวร์ี โฮลดิง้ จ ากดั 
หวัหวา้ 1 จ.ปราจีนบุรี 6 25 ธ.ค. 2558 24 ธ.ค. 2583 
หวัหวา้ 2 จ.ปราจีนบุรี 6 25 ธ.ค. 2558 24 ธ.ค. 2583 
โนนหอ้ม จ.ปราจีนบุรี 6 27 เม.ย. 2559 30 ธ.ค. 2583 
บางพลวง 1 จ.ปราจีนบุรี 6 27 เม.ย. 2559 30 ธ.ค. 2583 
บางพลวง 2 จ.ปราจีนบุรี 6 27 เม.ย. 2559 30 ธ.ค. 2583 
หนองแวง จ.สระแกว้ 6 27 เม.ย. 2559 30 ธ.ค. 2583 
กาหลง 1 จ.สมุทรสาคร 6 27 เม.ย. 2559 30 ธ.ค. 2583 
บา้นล า 1 จ.สระบุรี 6 27 เม.ย. 2559 30 ธ.ค. 2583 
บา้นล า 2 จ.สระบุรี 6 27 เม.ย. 2559 30 ธ.ค. 2583 
โพธ์ิงาม จ.ปราจีนบุรี 6 29 เม.ย. 2559 30 ธ.ค. 2583 
สหกรณ์การเกษตรสามโคก จ.ปทุมธานี 5 23 ธ.ค. 2559 22 ธ.ค. 2584 
สหกรณ์การเกษตรบางพลี จ.สมุทรปราการ 3 26 ธ.ค. 2559 25 ธ.ค. 2584 
สหกรณ์การเกษตรบา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 5 27 ธ.ค. 2559 26 ธ.ค. 2584 
สหกรณ์การเกษตร                
ประสานกสิกิจ จ.สมุทรสาคร 5 27 ธ.ค. 2559 26 ธ.ค. 2584 

บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
หนองพยอม จ.พิจิตร 8 25 ส.ค. 2558 24 ส.ค. 2583 
หว้ยสะแก จ.เพชรบูรณ์ 8 31 ส.ค. 2558 30 ส.ค. 2583 
เขาทราย จ.พิจิตร 8 3 ธ.ค. 2558 2 ธ.ค. 2583 
หนัทราย จ.สระแกว้ 8 23 เม.ย. 2559 30 ธ.ค. 2583 
กาหลง 2  จ.สมุทรสาคร 8 27 เม.ย. 2559 30 ธ.ค. 2583 

 รวม  118   
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ภายใตส้ัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ รายไดสุ้ทธิประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า และรายไดอ่ื้นท่ีไดรั้บ
จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า เช่น เงินค่าสินไหมท่ีไดรั้บจากกรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นตน้ รวมถึงสิทธิ
และการเรียกร้องใดๆ  ภายใต้หรือท่ีเก่ียวข้องกับหรือท่ีเป็นไปตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ หรือ
ทรัพยสิ์นโครงการ หลังหักดว้ยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าตามท่ีเกิดข้ึนจริงซ่ึง
รวมถึงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และค่าใชจ่้ายในการบริหาร
จดัการแบบอตัราเหมาท่ีก าหนดในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ทั้งน้ี รายไดสุ้ทธิและสิทธิและการเรียกร้อง
ใดๆท่ีกองทุนฯจะไดรั้บตามสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธินั้นจะไม่รวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากการประกอบ
ธุรกิจอ่ืนของ 17AYH และ HPM  

 ทั้งน้ี กองทุนฯได้ช าระเงินตอบแทนการเข้าท าสัญญาโอนสิทธิดังกล่าวจ านวน 7,928 ล้านบาทให้กับ 
17AYH และ HPM แลว้เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562  

6.1 การเคล่ือนไหวของเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม  

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) - 
ลงทุนเพิ่มระหวา่งงวด 7,928,000 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (46,000) 

ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 7,882,000 

6.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 กองทุนฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัด้วยมูลค่ายุติธรรม   
เงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - 7,882,000 7,882,000 

 ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมและไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิค
ในการประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด 
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7. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการใช้ 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 กองทุนฯ มีเงินฝากธนาคารท่ีเป็นบัญชีเงินฝากส ารองเพื่อการช าระหน้ีและ
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใตเ้ง่ือนไขของการกูย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวหมายเหตุขอ้ 10  

8. ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 

9. ค่าใช้จ่ายรอตดับัญชี 

รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตั้ง
กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดยกมาตน้งวด - 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 130,069 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (3,929) 

ยอดยกไปปลายงวด 126,140 

10. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 กองทุนฯไดเ้ขา้ท าสัญญากูเ้งินวงเงินจ านวน 3,000 ลา้นบาทกบัธนาคารพาณิชย์
แห่งหน่ึง เพื่อเป็นเงินทุนส่วนหน่ึงในการเขา้ท าสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ โดยมีอตัราดอกเบ้ียส าหรับ                       
ปีแรกร้อยละ 4.5 ต่อปี และส าหรับปีท่ี 2 ถึง 12 ร้อยละ MLR ลบ 1.75 ต่อปี และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก
เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกูย้มื เงินกูย้มืน้ีมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนท่ี 4 เป็นตน้ไป
โดยกองทุนฯตอ้งช าระเงินตน้เป็นรายเดือนตามจ านวนเงินท่ีระบุในสัญญาเงินกูง้วดละ 14 - 21 ลา้นบาท
จ านวน 141 งวด และช าระเงินตน้ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจ านวน 449 ลา้นบาทในงวดสุดทา้ย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 กองทุนฯมีเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวนทั้งส้ิน 173 
ลา้นบาท 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวในระหวา่งงวดมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
7 สิงหาคม 2562 
(วนัจดทะเบียน
จดัตั้งกองทุน) กูเ้งิน 

ปรับปรุง/ตดั
จ าหน่าย จ่ายช าระ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 

เงินกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน - 3,000,000 - - 3,000,000 

หกั: ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ่้ายในการกูย้มื
รอตดับญัชี - (15,000) 289 - (14,711) 

สุทธิ - 2,985,000 289 - 2,985,289 

เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีหลกัประกนั คือ หลกัประกนัทางธุรกิจของสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินตามสัญญา
โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ บญัชีส ารองเงินส าหรับช าระหน้ีและดอกเบ้ีย บญัชีเงินฝากของกองทุนฯ และสิทธิใน
การรับผลประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ภายใตส้ัญญาเงินกูร้ะยะยาวดงักล่าว กองทุนฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุใน
สญัญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อรายไดสุ้ทธิ อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตาม
อตัราท่ีก าหนดในสัญญา และด ารงจ านวนเงินส ารองขั้นต ่าในบญัชีเงินฝากส ารองเพื่อช าระหน้ีและดอกเบ้ีย
คา้งจ่าย เป็นตน้  

11. ทุนจดทะเบียน 

 รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุน มีดงัน้ี 

 จ านวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 (ลา้นหน่วย) (บาท) (ลา้นบาท) 
    
ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562                              
(วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) - - - 

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 515 10.00 5,150 
ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 515 10.00 5,150 
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12. ก าไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 
ก าไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) - 
บวก: การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานในระหวา่งงวด 18,153 
ก าไรสะสมปลายงวด ณ 30 กนัยายน 2562 18,153 

13. รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 รายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิระหวา่งงวดประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 17AYH HPM รวม 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 81,915 43,221 125,136 
หกั: ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของ

โรงไฟฟ้า (24,148) (10,248) (34,396) 
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 57,767 32,973 90,740 

14. ค่าใช้จ่ายกองทุน 

บริษทัจัดการฯค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม                             
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน 

บริษทัจดัการฯไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนฯ เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนฯ ทั้งน้ีจะไม่ต ่ากวา่ 400,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ
ภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.036 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนฯ ทั้งน้ีจะไม่ต ่ากว่า 30,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษี
อ่ืนใดในท านองเดียวกัน) และไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ตามท่ีเกิดจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนฯ เป็นตน้ 
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ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.032 ต่อปีของเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนฯ ทั้งน้ี ก าหนดค่าธรรมเนียมขั้นต ่าเท่ากบั 1.9 ลา้นบาท และค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่
เกิน 5 ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) 

15. รายการกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกองทุนฯมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูกควบคุมโดย
กองทุนฯไม่วา่จะเป็นโดยตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนฯมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั บริษทัจดัการกองทุน 
บริษทั ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ีคอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ของบริษทัจดัการกองทุน 
บริษทั 17 อญัญวีร์ โฮลด้ิง จ ากดั  บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 
บริษทั เฮลท ์แพลนเน็ท เมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

ในระหวา่งงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกองทุนฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดตั้งแต่                                 

วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562                            
(วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) 
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

นโยบาย 
การก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่   
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 91 ตามท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน   
ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 77 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 18 ตามหมายเหตุขอ้ 10 
เบิกเงินกูย้มืเงินระยะยาว (สุทธิค่าธรรมเนียมการกูย้มื) 2,985 ตามหมายเหตุขอ้ 10 
รายการธุรกจิกบับริษัทจัดการกองทุน   
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 3  ตามหมายเหตุขอ้ 14 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกองทุนฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่  
เงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 7,882 
ลูกหน้ีจากสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ  
บริษทั 17 อญัญวีร์ โฮลด้ิง จ ากดั 58 
บริษทั เฮลท ์แพลนเน็ท เมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 33 

บริษัทใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน  
เงินฝากธนาคาร 23 
เงินกูย้มืระยะยาว 2,985 

บริษัทจัดการกองทุน  
ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 3 

16. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน)                         
ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2562 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน                            
เป็นจ านวนเงินรวม 7,928 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 153.41 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถัวเฉล่ีย
ระหวา่งงวด  

17. ภาระผูกพนั 

 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 14 

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2562 
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