
 

 

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี
รายงาน และ งบการเงิน 
31 ธนัวาคม 2562 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี(กองทุนฯ)                          
ซ่ึงประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุน              
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดตั้งแต่                                               
วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงาน                                
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดตั้งแต่                                               
วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                                                      
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กองทุนฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง                                  
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนด
นั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้                                     
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ    
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ  
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การวัดมลูค่าของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 กองทุนฯมีเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิซ่ึงแสดง
ตามมูลค่ายติุธรรมในงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 7,826 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 95 ของ
สินทรัพยร์วมของกองทุนฯ เงินลงทุนดงักล่าวไม่มีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและไม่สามารถหาราคา
เทียบเคียงส าหรับเงินลงทุนอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัได ้ผูบ้ริหารกองทุนฯจึงก าหนดมูลค่ายติุธรรมของเงิน
ลงทุนดงักล่าวโดยอา้งอิงจากราคาประเมินท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้
ผูบ้ริหารกองทุนฯตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากเก่ียวกบัการคาดการณ์กระแสเงินสดท่ีกองทุนฯจะไดรั้บในอนาคต
จากเงินลงทุนในสญัญาดงักล่าว รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมของผูป้ระเมินราคาอิสระ ขา้พเจา้จึงให้
ความส าคญักบัการตรวจสอบการวดัมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการค านวณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ โดย
การสอบถามฝ่ายบริหารและอ่านรายงานการประเมินมูลค่า พิจารณาขอบเขตและวตัถุประสงคใ์นการประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ และประเมินแบบจ าลองท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระเลือกใชใ้นการประเมิน
มูลค่ายติุธรรมท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมินท่ีจดัท าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ รวมถึงประเมินความรู้
ความสามารถและความเป็นอิสระของผูป้ระเมินราคาอิสระโดยการตรวจสอบกบัขอ้มูลสาธารณะ รวมทั้งขา้พเจา้
ไดส้อบทานขอ้มูลท่ีจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงิน
ลงทุน โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลประมาณการรายไดสุ้ทธิกบัรายไดสุ้ทธิท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพนิิจ
ของผูบ้ริหารกองทุนฯในการประมาณดงักล่าว อ่านรายงานท่ีปรึกษาทางเทคนิคในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมมติฐาน
หลกั และประเมินความเหมาะสมของอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน ตลอดจน
ทดสอบการค านวณมูลค่ายติุธรรมตามแบบจ าลองและขอ้สมมติขา้งตน้ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการ
เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสญัญา
โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิดงักล่าว 
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รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

เน่ืองจากรายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัในงบก าไรขาดทุน และ
เป็นตวัช้ีวดัหลกัดา้นผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ซ่ึงผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบั
การตรวจสอบรายการดงักล่าว 

ในการตรวจสอบรายไดจ้ากเงินลงทุนดงักล่าว ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจเง่ือนไขท่ีส าคญัในสญัญาโอนสิทธิรายได้
สุทธิท่ีกองทุนฯ เขา้ลงทุนในระหวา่งปีปัจจุบนั ประเมินความเหมาะสมของนโยบายบญัชีการรับรู้รายไดจ้ากเงิน
ลงทุนท่ีก าหนดโดยผูบ้ริหารกองทุนฯ ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการค านวณจ านวนรายไดต้ามเง่ือนไขท่ีปรากฎในสญัญา 
สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการการรับเงินรายไดก้บัเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี เช่น สรุปรายการและ
จ านวนเงินรายไดท่ี้ผูโ้อนรายไดไ้ดน้ าฝากเขา้บญัชีรับรายได ้รายงานการเคล่ือนไหวบญัชีธนาคาร และการ
ทดสอบยอดคงเหลือบญัชีลูกหน้ีจากสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ณ วนัส้ินงวด  

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารกองทุนฯเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกองทุนฯ (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกองทุนฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้บ้ริหารกองทุนฯเพื่อใหมี้การด าเนินการแกไ้ข               
ท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารกองทุนฯต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารกองทุนฯมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารกองทุนฯพจิารณาวา่จ าเป็น
เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารกองทุนฯรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
ส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารกองทุนฯมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยดุด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูบ้ริหารกองทุนฯมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทุนฯ 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                  
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 
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• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกองทุนฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารกองทุนฯใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารกองทุนฯจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
กองทุนฯ และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทุนฯในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็น
วา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนฯตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารกองทุนฯในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูบ้ริหารกองทุนฯวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารกองทุนฯในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืน                                 
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูบ้ริหารกองทุนฯ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ี
ยากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชี และการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
สุชาดา ตนัติโอฬาร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7138 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 19 กมุภาพนัธ์ 2563 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
งบดุล
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมูลค่ายติุธรรม
   (ราคาทุน: 7,928.0 ลา้นบาท) 6 7,826,000,000

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม
   (ราคาทุน: 134.6 ลา้นบาท) 134,775,955             
เงินฝากธนาคาร 7 6,570,660                 
ลูกหน้ีจากสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 9 125,982,562             
ดอกเบ้ียคา้งรับ 4,574                        
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 8 28,773,014               
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 881,764                    
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 10 120,027,516             

รวมสินทรัพย์ 8,243,016,045          

หนีสิ้น
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,523,709                 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 2,968,842,088          

รวมหนีสิ้น 2,974,365,797          

สินทรัพย์สุทธิ 5,268,650,248          

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
   หน่วยลงทุน 515,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท 12 5,150,000,000
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 5,150,000,000
กาํไรสะสม 13 118,650,248             

สินทรัพย์สุทธิ 5,268,650,248          
-                                

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.2303
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 515,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ



การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน
ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงนิลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า (หมายเหตุ 6)
เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเก่ียวกบัการประกอบกิจการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินจาํนวน 19 โครงการ

โดยสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิครอบคลุมรายไดสุ้ทธิตั้งแต่

วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 จนถึงวนัส้ินสุดอายสัุญญาซ้ือขายไฟฟ้า

ของแต่ละโครงการ 7,928,000,000    7,826,000,000    98.31                  

รวมเงนิลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 7,928,000,000    7,826,000,000    98.31                  

ร้อยละของ

วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าท่ีตราไว้ มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละต่อปี) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี้

พนัธบัตร
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20206B 6 กมุภาพนัธ ์2563 1.260 35,000,000         34,956,558         0.43                    

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20220B 20 กมุภาพนัธ ์2563 1.240 50,000,000         49,915,213         0.63                    

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20305A 5 มีนาคม 2563 1.095 50,000,000         49,904,184         0.63                    

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ 135,000,000       134,775,955       1.69                    

รวมเงนิลงทุน 7,960,775,955    100.00                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ



สําหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562
รายได้จากการลงทุน
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 14 301,884,798
ดอกเบ้ียรับ 999,793                       
รวมรายได้ 302,884,591                
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 15 8,867,732                    
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 15 1,276,953                    
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 15 818,770                       
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 3,256,181                    
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตดัจาํหน่าย 10 10,502,407                  
ตน้ทุนทางการเงิน 11 52,618,718                  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,893,582                    
รวมค่าใช้จ่าย 82,234,343                  
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 220,650,248                
รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 6 (102,000,000)               
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน (102,000,000)               
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 118,650,248                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
งบกําไรขาดทุน

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ



สําหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 220,650,248                
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 6 (102,000,000)               
การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 118,650,248                
การเพิม่ขึน้ของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 12 5,150,000,000             
การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 5,268,650,248             
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -                                   

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 5,268,650,248             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ



สําหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 118,650,248                
ปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น
   เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน
   การซ้ือเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 6 (7,928,000,000)            
   การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (134,648,367)               
   ลูกหน้ีจากสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพ่ิมข้ึน (125,982,562)               
   ดอกเบ้ียคา้งรับเพ่ิมข้ึน (4,574)                          
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน (881,764)                      
   ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตดัจาํหน่าย 10 10,502,407                  
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 4,788,175                    
   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย (127,588)                      
   รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 6 102,000,000                
   การตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการกูย้มื 11 842,088                       
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 51,776,630                  
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (7,901,085,307)            
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน 12 5,150,000,000             
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 10 (130,529,923)               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 11 2,985,000,000             
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 11 (17,000,000)                 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (51,041,096)                 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชเ้พ่ิมข้ึน (28,773,014)                 
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 7,907,655,967             
เงนิฝากธนาคารเพิม่ขึน้สุทธิ 6,570,660                    
เงินฝากธนาคารตน้งวด -                                   
เงนิฝากธนาคารปลายงวด  6,570,660                    

-                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
งบกระแสเงนิสด

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
ข้อมูลทางการเงนิท่ีสําคญั
สําหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
2562

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -                                

ทุนท่ีไดรั้บจากจากผูถื้อหน่วยลงทุน 10.0000                     

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน
   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.4284                       
   รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (0.1981)                     
รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.2303                       
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 10.2303                     

อัตราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ
   มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด (ร้อยละ) 2.27

อัตราส่วนทางการเงนิและข้อมูลประกอบเพิม่เตมิท่ีสําคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (บาท) 5,268,650,248           
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
   ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 1.57                           
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
   ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 5.79                           
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด
   ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 149.10                       
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (บาท) 5,228,695,575           

* การซ้ือขายเงินลงทุนไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งินและการซ้ือขายเงินลงทุน
   ตอ้งเป็นรายการซ้ือหรือขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงไม่รวมถึงการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืนหรือขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับงวดตั้งแต่วนัที่ 7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 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 และบริษทั เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวนทั้งหมด 19 
โครงการของบริษทัทั้งสองรายดงักล่าว โดยสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิครอบคลุมรายไดสุ้ทธิตั้งแต่วนัท่ี
กองทุนฯ เขา้ลงทุนส าเร็จ คือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 จนถึงวนัส้ินสุดอายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของแต่ละ
โครงการ โดยวนัส้ินสุดสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโครงการสุดทา้ย 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 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุน
รายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีออกและจ าหน่ายแลว้  



2 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี                           
พ.ศ. 2547 และจัดท าข้ึนตามหลักเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง                          
การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทุนฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

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
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนั รวมถึงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้น
การลงทุนถูกยกเลิกไป ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีในปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุน และรูปแบบการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของงบการเงินของธุรกิจประเภทกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานอา้งอิงหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกองทุนฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

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

 การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 มาตรฐานฉบับน้ีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุนฯ เน่ืองจากกองทุนฯไม่มี
สญัญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

รายไดจ้ากสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจะบนัทึกเป็นรายไดต้ามจ านวนท่ีค านวณตามท่ีระบุในสัญญาโดย                                
ถือตามเกณฑค์งคา้ง 
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ดอกเบีย้รับและต้นทุนทางการเงิน 

ดอกเบ้ียรับและต้นทุนทางการเงิน บันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 การวดัค่าเงินลงทุน 

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนฯมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุน
ของเงินลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งหมดท่ีกองทุนฯจ่ายเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 กองทุนฯวดัมูลค่าเร่ิมแรกของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามราคาทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ี
กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรง
ทั้งหมดท่ีกองทุนฯจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น และหลงัจากนั้นกองทุนฯจะวดัมูลค่าเงินลงทุนดว้ย
มูลค่ายติุธรรมตามรายงานการประเมินท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยไม่คิดค่าเส่ือมราคาหรือค่า
ตดัจ าหน่าย  

 ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนดังกล่าว (ถา้มี) ถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่
เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีในความตอ้งการของตลาดซ่ึงเป็นเงินลงทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงตาม
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาท่ีค านวณจากอตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวนัท่ีวดัค่าเงิน
ลงทุนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย เงินลงทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงในราคาท่ีค านวณ
จากอตัราผลตอบแทนของบริษทัผูเ้สนอซ้ือเสนอขาย ซ่ึงบริษทัจดัการฯพิจารณาแลว้วา่เป็นตวัแทนท่ีดีท่ีสุด
ของมูลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่
เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไม่สามารถโอนเปล่ียนมือไดใ้ชมู้ลค่าเงินตน้
บวกดอกเบ้ียคา้งรับจนถึงวนัวดัค่าเงินลงทุนในการก าหนดมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงไดแ้ยกแสดงดอกเบ้ียคา้งรับ
ไวใ้น “ดอกเบ้ียคา้งรับ” ในงบดุล 
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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 

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  
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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 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคญั 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัจดัการฯจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ  

 การวดัมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิก าหนดโดยใชมู้ลค่าตามรายงานการประเมิน 
ซ่ึงใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) โดยในการประเมินค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมี
การประมาณการจ านวนกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกองทุนฯ จะไดรั้บตามสัญญา ซ่ึงประมาณการมาจาก
ประมาณการรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยจ์ านวน 19 แห่ง นบัตั้งแต่
วนัถดัจากวนัท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมจนถึงวนัส้ินสุดอายสุัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ โดยวนัส้ินสุด
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโครงการสุดท้าย คือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2584 หักด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการทั้ งหมดและภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้อง และน ามาคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอตัราคิดลดท่ี
เหมาะสม ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวประกอบดว้ยประมาณการรายไดจ้าก
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การขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้า ประมาณการปริมาณไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์อตัรารับซ้ือไฟฟ้า ประมาณการ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ประมาณการภาษีเงินได ้และอตัราคิดลด เป็นตน้ 

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
ทั้งหมด 19 โครงการ ท่ีมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวงแลว้แต่กรณี 
โดยรายละเอียดของโครงการท่ีลงทุนมีดงัต่อไปน้ี 

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 หลงัหักดว้ยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการด 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 (102,000) 

ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,826,000 

6.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 กองทุนฯไดจ้ดัให้มีการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงใชว้ิธีพิจารณารายได ้(Income Approach) โดยกองทุนฯไดป้รับมูลค่าเงินลงทุน
เป็นมูลค่ายุติธรรมใหม่เป็นมูลค่า 7,826 ลา้นบาท ท าให้มีผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินเป็น
จ านวน 102 ลา้นบาทส าหรับงวดปัจจุบนั  

 สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนมีดงัน้ี  

  
อตัราตาม
สมมติฐาน 

ผลกระทบต่อ                              
มูลค่ายติุธรรมเม่ืออตัรา
ตามขอ้สมมติฐานเพิ่มข้ึน 

อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 7.00 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
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7. เงินฝากธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 2562 

ธนาคาร 
เงินตน้ 

(ลา้นบาท) 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี)  

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
 เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 7 0.50 

8. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการใช้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กองทุนฯ มีเงินฝากธนาคารท่ีเป็นบัญชีเงินฝากส ารองเพื่อการช าระหน้ีและ
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใตเ้ง่ือนไขของการกูย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวหมายเหตุขอ้ 11 

9. ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 

10. ค่าใช้จ่ายรอตดับัญชี 

รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตั้ง
กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดยกมาตน้งวด - 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 130,530 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (10,502) 

ยอดยกไปปลายงวด 120,028 

11. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 กองทุนฯไดเ้ขา้ท าสัญญากูเ้งินระยะยาววงเงินจ านวน 3,000 ลา้นบาทกบัธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหน่ึง เพื่อเป็นเงินทุนส่วนหน่ึงในการเขา้ท าสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ โดยเงินกูย้ืมมีอตัรา
ดอกเบ้ียส าหรับปีแรกร้อยละ 4.5 ต่อปี และส าหรับปีท่ี 2 ถึง 12 ร้อยละ MLR ลบ 1.75 ต่อปี และมีก าหนด
ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนนับตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกูย้ืม เงินกูย้ืมน้ีมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนตั้งแต่
เดือนท่ี 4 เป็นตน้ไปโดยกองทุนฯตอ้งช าระเงินตน้เป็นรายเดือนตามจ านวนเงินท่ีระบุในสญัญาเงินกูง้วดละ 
14 - 21 ลา้นบาทจ านวน 141 งวด และช าระเงินตน้ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจ านวน 449 ลา้นบาทในงวดสุดทา้ย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กองทุนฯมีเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวนทั้งส้ิน 217  
ลา้นบาท 
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รายการเคล่ือนไหวของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวในระหวา่งงวดมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
7 สิงหาคม 2562 
(วนัจดทะเบียน
จดัตั้งกองทุน) กูเ้งิน 

ปรับปรุง/ตดั
จ าหน่าย จ่ายช าระ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

เงินกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน - 3,000,000 - (17,000) 2,983,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการกูย้มื
รอตดับญัชีและ             
การตดัจ าหน่าย - (15,000) 842 - (14,158) 

สุทธิ - 2,985,000 842 (17,000) 2,968,842 

เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีหลกัประกนั คือ หลกัประกนัทางธุรกิจของสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินตามสัญญา
โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ บญัชีเงินฝากส ารองส าหรับช าระหน้ีและดอกเบ้ียคา้งจ่าย บญัชีเงินฝากของกองทุนฯ            
(“บญัชี Net Revenue”) และสิทธิในการรับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยัของทรัพยสิ์นของทั้ง 19 
โครงการในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ  

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

12. 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 31 ธนัวาคม 2562 515  5,150 
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13. ก าไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 
ก าไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) - 
บวก: การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานในระหวา่งงวด 118,650 
ก าไรสะสมปลายงวด ณ 31 ธนัวาคม 2562 118,650 

14. รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 รายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิระหวา่งงวดประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 17AYH HPM รวม 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 250,911 128,496 379,407 
หกั: ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของ

โรงไฟฟ้า (53,856) (23,666) (77,522) 
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 197,055 104,830 301,885 

15. ค่าใช้จ่ายกองทุน 

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 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.032 ต่อปีของเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนฯ ทั้งน้ี ก าหนดค่าธรรมเนียมขั้นต ่าเท่ากบั 1.9 ลา้นบาท และค่าธรรมเนียมสูงสุด     
ไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) 
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16. 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 31 ธนัวาคม 2562 

นโยบาย 
การก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่   
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 302 ตามท่ีระบุในสัญญา 
การซ้ือเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 7,928 ตามท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน   
ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 6 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 53 ตามหมายเหตุขอ้ 11 
เบิกเงินกูย้มืเงินระยะยาว (สุทธิค่าธรรมเนียมการกูย้มื) 2,985 ตามหมายเหตุขอ้ 11 
รายการธุรกจิกบับริษัทจัดการกองทุน   
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 9 ตามหมายเหตุขอ้ 15 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกองทุนฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่  
เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 7,826 
ลูกหน้ีจากสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ  
บริษทั 17 อญัญวีร์ โฮลด้ิง จ ากดั 84 
บริษทั เฮลท ์แพลนเน็ท เมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 42 

บริษัทใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน  
เงินฝากธนาคาร 29 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1 
เงินกูย้มืระยะยาว 2,969 

บริษัทจัดการกองทุน  
ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 2 

17. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน)                         
ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน                            
เป็นจ านวนเงินรวม 8,063 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 154.20 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถัวเฉล่ีย
ระหวา่งงวด  

18. ภาระผูกพนั 

 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 15 

19. ล าดบัช้ันมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กองทุนฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - 7,826 7,826 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 135 - 135 

 

 ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 



14 

20. เคร่ืองมือทางการเงิน 

20.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกองทุนฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ยเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิ
รายไดสุ้ทธิ เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีจากสัญญาโอนรายไดสุ้ทธิและดอกเบ้ียคา้งรับ 
เจ้าหน้ีและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน กองทุนฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กองทุนฯ มีเงินลงทุนและรายไดห้ลกัจากสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิซ่ึงท ากบัคู่สัญญาสองราย จึงท าให้
กองทุนฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิและลูกหน้ี
จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิดังกล่าว กองทุนฯ พิจารณาว่าลูกค้าหลักของคู่สัญญาทั้ งสองรายเป็น
รัฐวิสาหกิจท่ีมีฐานะการเงินมัน่คง และภายใตส้ัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิคู่สัญญาทั้งสองรายถูกจ ากดัการ
ก่อภาระหน้ีเพิ่มเติม รวมทั้ง ภายใตส้ัญญาดงักล่าวกองทุนฯไดรั้บหลกัประกนัต่างๆ และการก าหนดให้
กองทุนฯ มีส่วนร่วมในการเบิกจ่ายบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีใช้ส าหรับรับเงินค่าขายไฟฟ้าของคู่สัญญาทั้ง
สองราย นอกจากน้ี กองทุนฯมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีดอกเบ้ียของเงินฝาก
ธนาคารและเงินลงทุนในตราสารหน้ี กองทุนฯเนน้การลงทุนในตราสารหน้ีท่ีคู่สัญญาหรือผูอ้อกตราสารเป็น
หน่วยงานท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง ดงันั้น กองทุนฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจาก
การใหสิ้นเช่ือในระยะสั้นถึงระยะยาว จ านวนสูงสุดท่ีกองทุนฯอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวท่ีแสดงอยูใ่นงบดุล 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์และเงินกูย้ืมระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง
ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั โดยเงินกูย้มืระยะยาวมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีเพียง 1 ปีนบัตั้งแต่เบิกเงินกูย้มื 
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบ้ีย 

คงท่ีภายใน    
1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย          
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 135 - - 135 1.095 - 1.260 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - 7 - 7 0.50 
ลูกหน้ีจากสญัญาโอนสิทธิ       
   รายไดสุ้ทธิ - - 126 126 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดั                   
ในการใช ้ - 29 - 29 0.375 

หนีสิ้นทางการเงิน      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 6 6 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั 
   การเงิน - 2,969 * - 2,969 หมายเหตุ 11 

 * มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 1 ปี ส้ินสุดเดือน สิงหาคม 2563 

20.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนฯวดัมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิและเงินลงทุนในหลกัทรัพยด์ว้ยราคายติุธรรม 
ส่วนเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆของกองทุนฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบั
อตัราดอกเบ้ียในตลาด ดงันั้นกองทุนฯจึงเช่ือว่ามูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินไม่แตกต่างจาก
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบดุลอยา่งมีสาระส าคญั 

21. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคข์องกองทุนฯในการบริหารทางการเงินคือการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ือง และการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อใหส้ามารถใหผ้ลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุน
ตามเง่ือนไขการจดัตั้งกองทุนฯ 

22. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

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

 กองทุนฯมีรายไดห้ลกัจากสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิซ่ึงท ากบัคู่สญัญาสองราย ไดแ้ก่ 17AYH และ HPM 
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23. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2563 
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