
 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563          
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลง  
สินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลแบบยอ่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนฯเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดย
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ           
ตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชี
ส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 
สุชาดา ตนัติโอฬาร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7138 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2563 



กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมูลค่ายติุธรรม

   (ราคาทุน: 7,928.0 ลา้นบาท) 7 7,982,000 7,826,000

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม

   (ราคาทุน: 39.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 134.6 ลา้นบาท)) 7 39,968                      134,776                    

เงินฝากธนาคาร 8 15,064                      6,571                        

ลูกหนีจากสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 10 136,688                    125,982                    

ดอกเบียคา้งรับ 44                             5                               

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 9 85,270                      28,773                      

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,652                        882                           

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 11 100,452                    120,027                    

รวมสินทรัพย์ 8,361,138                 8,243,016                 

หนีสิน

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 9,993                        -                                

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,435                        5,524                        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 2,808,432                 2,968,842                 

รวมหนีสิน 2,825,860                 2,974,366                 

สินทรัพย์สุทธิ 5,535,278                 5,268,650                 

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 13 5,129,400 5,150,000

กาํไรสะสม 14 405,878                    118,650                    

สินทรัพย์สุทธิ 5,535,278                 5,268,650                 

-                                -                                

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.7481 10.2303

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด (พนัหน่วย) 515,000 515,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ



การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพนืฐานโรงไฟฟ้า (หมายเหตุ 7)

เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเกียวกบัการประกอบกิจการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตงับนพืนดินจาํนวน 19 โครงการ

โดยสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิครอบคลุมรายไดสุ้ทธิตงัแต่

วนัที 14 สิงหาคม 2562 จนถึงวนัสินสุดอายสุัญญาซือขายไฟฟ้า

ของแต่ละโครงการ 7,928,000             7,982,000             99.50                    7,928,000             7,826,000             98.31                    

รวมเงินลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพนืฐานโรงไฟฟ้า 7,928,000             7,982,000             99.50                    7,928,000             7,826,000             98.31                    

ร้อยละของ ร้อยละของ

วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าทีตราไว้ มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน อตัราผลตอบแทน มูลค่าทีตราไว้ มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี

พนัธบัตร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20206B 6 กมุภาพนัธ์ 2563 - -                            -                            -                            1.260 35,000                  34,957                  0.43                      

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20220B 20 กมุภาพนัธ์ 2563 - -                            -                            -                            1.240 50,000                  49,915                  0.63                      

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

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20D03B 3 ธนัวาคม 2563 0.470 30,000                  29,975                  0.37                      - -                            -                            -                            

ตวัเงินคลงั

ตวัเงินคลงั TB20N25A 25 พฤศจิกายน 2563 0.480 10,000                  9,993                    0.13                      - -                            -                            -                            

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี 40,000                  39,968                  0.50                      135,000                134,776                1.69                      

รวมเงินลงทุน 8,021,968             100.00                  7,960,776             100.00                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ตรวจสอบแลว้)(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กองทุนรวมโครงสร้างพนืฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563



(หน่วย: พนับาท)

สาํหรับงวดตงัแต่วนัที 

สาํหรับงวดสามเดือน 7 สิงหาคม 2562 

สินสุดวนัที (วนัจดทะเบียนจดัตงักองทุน) 

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2562

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 16 206,654 90,740

ดอกเบียรับ 88                           805                                      

รายไดอื้น 115                         -                                          

รวมรายได้ 206,857                  91,545                                 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 17 5,637                      3,305                                   

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 17 812                         476                                      

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 17 416                         306                                      

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 871                         963                                      

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตดัจาํหน่าย 6,572                      3,929                                   

ตน้ทุนทางการเงิน 29,449                    18,042                                 

ค่าใชจ่้ายอืน 5,456                      371                                      

รวมค่าใช้จ่าย 49,213                    27,392                                 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 157,644                  64,153                                 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการวดัค่าเงินลงทุน 15,000                    (46,000)                               

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 15,000                    (46,000)                               

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 172,644                  18,153                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ



(หน่วย: พนับาท)

สาํหรับงวดตงัแต่วนัที 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 7 สิงหาคม 2562 

สินสุดวนัที (วนัจดทะเบียนจดัตงักองทุน) 

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2562

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 16 657,796 90,740

ดอกเบียรับ 582                         805                                      

รายไดอื้น 1,767                      -                                          

รวมรายได้ 660,145                  91,545                                 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 17 16,776                    3,305                                   

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 17 2,416                      476                                      

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 17 1,238                      306                                      

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 3,437                      963                                      

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตดัจาํหน่าย 11 19,575                    3,929                                   

ตน้ทุนทางการเงิน 90,480                    18,042                                 

ค่าใชจ่้ายอืน 17,407                    371                                      

รวมค่าใช้จ่าย 151,329                  27,392                                 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 508,816                  64,153                                 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการวดัค่าเงินลงทุน 7 156,000                  (46,000)                               

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 156,000                  (46,000)                               

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 664,816                  18,153                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



(หน่วย: พนับาท)

สาํหรับงวดตงัแต่วนัที 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 7 สิงหาคม 2562 

สินสุดวนัที (วนัจดทะเบียนจดัตงักองทุน) 

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2562

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 508,816                  64,153                                 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการวดัค่าเงินลงทุน 7 156,000                  (46,000)                               

การเพิมขึนของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 664,816                  18,153                                 

การเพมิขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน -                              5,150,000                            

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด 15 (377,588)                 -                                          

การจ่ายคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด 13 (20,600)                   -                                          

การเพิมขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 266,628                  5,168,153                            

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 5,268,650               -                                          

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 5,535,278               5,168,153                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



(หน่วย: พนับาท)

สาํหรับงวดตงัแต่วนัที 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 7 สิงหาคม 2562 

สินสุดวนัที (วนัจดทะเบียนจดัตงักองทุน) 

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 664,816                  18,153                                 

ปรับกระทบรายการเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานให้เป็น

   เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

   การซือเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ -                              (7,928,000)                           

   การซือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (356,808) -                                           

   การจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 452,000 -                                           

   ลูกหนีจากสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพมิขึน (10,706)                   (90,740)                                

   ดอกเบียคา้งรับเพมิขึน (39)                          (793)                                     

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เพมิขึน (770)                        (1,826)                                  

   ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตดัจาํหน่าย 19,575                    3,929                                   

   เจา้หนีจากการซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พมิขึน 9,993                      -                                           

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพมิขึน 2,375                      4,465                                   

   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย (384)                        -                                           

   รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 7 (156,000)                 46,000                                 

   การตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการกูย้ืม 12 (4,210)                     289                                      

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 94,690                    17,753                                 

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 714,532                  (7,930,770)                           

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน -                              5,150,000                            

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน -                              (130,069)                              

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุน 15 (377,588)                 -                                           

การจ่ายคืนทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 13 (20,600)                   -                                           

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                              2,985,000                            

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว 12 (156,200)                 -                                           

เงินสดจ่ายดอกเบีย (95,154)                   (17,383)                                

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใชเ้พมิขึน (56,497)                   (22,918)                                

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (706,039)                 7,964,630                            

เงินฝากธนาคารเพมิขึนสุทธิ 8,493                      33,860                                 

เงินฝากธนาคารตน้งวด 6,571                      -                                           

เงินฝากธนาคารปลายงวด 15,064                    33,860                                 

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบกระแสเงินสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 

1. ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนทัว่ไปประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯไดจ้ดัตั้งและ
จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 โดยไม่มีการก าหนดอายขุองโครงการ กองทุนฯจดัตั้ง
ขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อระดมเงินทุนและน าเงินท่ีได้จากการระดมเงินทุนไปลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้า และหรือพลงังานทางเลือก 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 โครงการของบริษทัทั้งสองรายดังกล่าว โดยสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิครอบคลุม
รายไดสุ้ทธิตั้งแต่วนัท่ีกองทุนฯ เขา้ลงทุนส าเร็จ คือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 จนถึงวนัส้ินสุดอายุสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ โดยวนัส้ินสุดสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโครงการสุดทา้ย คือวนัท่ี                                    
26 ธนัวาคม 2584 

 เม่ือวันท่ี  20 สิงหาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนฯเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม 
2562 เป็นตน้ไป 

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

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทั ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุน
รายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีออกและจ าหน่ายแลว้  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทุนฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม กองทุนฯไดแ้สดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                  
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. แนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีเร่ิมใช้ในปีปัจจุบัน 

ก่อนปีปัจจุบนักองทุนฯ จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติั
วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106  
เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน  แต่เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มี
ผลท าให้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนถูก
ยกเลิกไป สมาคมบริษทัจดัการลงทุนจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานซ่ึงไดรั้บการเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(“ก.ล.ต.”) (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”)  น้ีขึ้นเพื่อบงัคบัใชก้บักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้น
ตามประกาศของ ก.ล.ต. (“กิจการ”) 

แนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดให้กิจการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีโดยไม่อา้งอิงถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดไว ้ส่วนเร่ืองท่ี
แนวปฏิบติัไม่ไดก้ าหนดไวใ้ห้กิจการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 
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แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดหลกัการบญัชีเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของรายการต่างๆ เช่น 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สัญญาเช่า งบการเงินรวม รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รวมถึงเคร่ืองมือทาง
การเงิน โดยแนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดให้สินทรัพยท์างการเงินทุกประเภทแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน และรายการค่าใช้จ่ายในการออกส่วนไดเ้สียให้แสดงหักออกจากส่วนของเจา้ของ 
นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชียงัไดก้ าหนดส่วนประกอบงบการเงินและรูปแบบการน าเสนองบการเงิน 
รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชีมีขอ้ก าหนดบางประการท่ีแตกต่างไปจาก
ขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมท่ีกิจการเคยปฏิบติัตาม โดยในการเปล่ียนมาใช้แนว
ปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดให้กิจการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั หรือ 
ปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากการใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรกกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี
เร่ิมตน้ใช้แนวปฏิบติัทางบญัชีน้ีและไม่ตอ้งปรับปรุงงบการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบ และมีการอนุโลมให้
รายการค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียท่ีเดิมกิจการอาจได้เคยบนัทึกเป็นรายการรอตัดจ่ายไวแ้ละตัด
จ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายไม่เกิน 5 ปีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 โดยให้กิจการทยอยตดัต่อไปไดต้าม
ระยะเวลาคงเหลือ 

การน าแนวปฏิบติัทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปีปัจจุบนัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกองทุนฯ ท่ีเป็น
สาระส าคญั ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

- กองทุนฯไม่ต้องแสดงขอ้มูลทางการเงินบางประการ เช่น อัตราส่วนทางการเงิน ตามรูปแบบท่ีเดิม
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 

- กองทุนฯเลือกตดัจ าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกส่วนไดเ้สียส าหรับรายการท่ีเกิดขึ้นก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 ต่อไป โดยมียอดคงเหลือของค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียรอตดับญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
จ านวน 120 ลา้นบาท และมีอายุคงเหลืออีก 4 ปี 7 เดือนนบัจากวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายใน
การออกส่วนได้เสียส าหรับรายการท่ีเกิดขึ้นหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป กองทุนฯ จะแสดง
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวหกัออกจากส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วย 

4. นโยบายการจ่ายปันผล 

 กองทุนฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 คร้ัง (เวน้แต่ในช่วงปีปฏิทิน
แรก และปีปฏิทินสุดทา้ยของการลงทุนของกองทุนฯ ซ่ึงระยะเวลาการลงทุนหรือระยะเวลาการจัดหา
ผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นอาจไม่เต็มปีปฏิทิน บริษทัจดัการจะใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาจ านวนคร้ังของ
การจ่ายเงินปันผลในปีดงักล่าวตามความเหมาะสม) ในกรณีท่ีกองทุนฯมีก าไรสะสมเพียงพอ 

1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ ภายใน 90 วนันบัแต่วนัส้ินรอบบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล (หรือ
อตัราอ่ืนตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยอ์นุญาตเป็นคร้ังคราว)  

2) ในกรณีท่ีกองทุนฯมีก าไรสะสม บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากก าไรสะสม
ได ้
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3) ในกรณีท่ีกองทุนฯยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผล ไม่วา่จะเป็นการจ่ายจาก
ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตาม 1) และ/หรือ จากก าไรสะสมตาม 2) ขา้งตน้ 

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมูลค่านอ้ยกวา่
หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผล
พร้อมกนัในงวดถดัไป อย่างไรก็ตาม กองทุนฯจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือรวมแลว้ในแต่
ละรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ 

5.  นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้เร่ืองการรับรู้ค่าใช่จ่ายในการออกส่วนไดเ้สียส าหรับรายการ
ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะถูกแสดงในงบการเงินโดยการหักออกจากส่วนทุนท่ีได้รับ                
จากผูถื้อหน่วยตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 3 

6. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 ปัจจุบนักองทุนฯด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภท
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละด าเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้น รายได ้ก าไร และสินทรัพย์
ทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

7. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

7.1 การเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ  

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   7,826,000 
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 156,000 

ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 7,982,000 

7.2 การเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์  

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   134,776 
เพิ่มขึ้น 356,808 
จ าหน่าย (452,000) 
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจ าหน่าย 384 

ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 39,968 
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7.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กองทุนฯมีเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม   
เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - 7,982,000 7,982,000 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 39,968 - 39,968 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (ตรวจสอบแลว้) 
สินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม   
เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - 7,826,000 7,826,000 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 134,776 - 134,776 

 กองทุนฯ จัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ ณ วนัท่ี               
30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงใช้วิธีพิจารณารายได้ ( Income 
Approach) สมมติฐานท่ีส าคัญท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนคือ อัตราคิดลดร้อยละ              
7.0 ต่อปี ทั้งน้ี หากอตัราคิดลดตามขอ้สมมติฐานเพิ่มขึ้นจะท าใหมู้ลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนลดลง 

 ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมและไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิค
ในการประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด 

8. เงินฝากธนาคาร 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ธนาคาร 
เงินตน้ 

(ลา้นบาท) 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี)  

เงินตน้ 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี)  

   (ตรวจสอบแลว้) 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)     
 เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 15 0.225 7 0.50 
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9. เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กองทุนฯ มีเงินฝากธนาคารท่ีเป็นบญัชีเงินฝากส ารองเพื่อ
การช าระหน้ีและดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใตเ้ง่ือนไขของการกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าว
หมายเหตุขอ้ 12  

10. ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ยงั
ไม่ครบก าหนดช าระ 

11. ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดยกมาตน้งวด 120,027 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (19,575) 

ยอดยกไปปลายงวด 100,452 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กองทุนฯมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีทยอยตดั
จ่ายคงเหลือ 100 ลา้นบาท หากกองทุนฯ ตอ้งรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งจ านวนไปหักกบัส่วนทุนท่ีได้รับ             
จากผูถื้อหน่วย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯจะเท่ากับ 5,435 ล้านบาทและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ            
ต่อหน่วยจะเท่ากบั 10.5530 บาทต่อหน่วย 

12. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวในระหวา่งงวดมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562  ตดัจ าหน่าย จ่ายช าระ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2563 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 2,983,000 - (156,200) 2,826,800 

หกั: ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
ในการกูย้ืมรอตดับญัชี (14,158) (4,210) - (18,368) 

สุทธิ 2,968,842 (4,210) (156,200) 2,808,432 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 กองทุนฯมีเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวนทั้งส้ิน              
242 ลา้นบาท 
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เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีหลกัประกนั คือ หลกัประกนัทางธุรกิจของสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินตามสัญญา
โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ บญัชีเงินฝากส ารองส าหรับช าระหน้ีและดอกเบ้ียคา้งจ่าย บญัชีเงินฝากของกองทุนฯ            
(“บญัชี Net Revenue”) และสิทธิในการรับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยัของทรัพยสิ์นของทั้ง 19 
โครงการในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 

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

13. ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

 รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนมีดงัน้ี 

 จ านวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 (ลา้นหน่วย) (บาท) (ลา้นบาท) 
    
ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563                               515.0 10.0000 5,150.0 
การจ่ายคืนทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนใน
ระหวา่งงวด - (0.0400) (20.6) 
ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 515.0 9.9600 5,129.4 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กองทุนฯได้ประกาศจ่ายคืนเงินทุนคร้ังท่ี 1 จากผลการด าเนินงานระหว่างวนัท่ี         
7 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากกองทุนฯมีสภาพคล่องคงเหลือในรอบระยะเวลาดงักล่าว
จากรายการค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงินสด โดยกองทุนฯจ่ายคืนทุนในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.04 บาท ในเดือน           
มีนาคม 2563 โดยการลดมูลค่าท่ีตราไว้จากหน่วยละ 10.00 บาท เหลือหน่วยละ 9.96 บาทโดยไม่มี                 
การเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วยลงทุน 

14. ก าไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 220,650 
ขาดทุนสุทธิจากการวดัค่าเงินลงทุนสะสม (102,000) 
ก าไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  118,650 
บวก: รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 508,816 
          รายการก าไรสุทธิจากการวดัค่าเงินลงทุน 156,000 
หกั: การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด (หมายเหตุ 15) (377,588) 
ก าไรสะสมปลายงวด ณ 30 กนัยายน 2563 405,878 
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15.  การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศจ่าย ส าหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ รวม 
  (บาท) (พนับาท) 
20 กุมภาพนัธ์ 2563 7 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.23038 118,646 
12 พฤษภาคม 2563 
18 สิงหาคม 2563 

1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

0.26515 
0.23765 

136,552 
122,390 

รวม 0.73318 377,588 

16. รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

(หน่วย: พนับาท) 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 
(วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทนุ) 
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 17AYH HPM รวม 17AYH HPM รวม 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 173,206 85,627 258,833 81,915 43,221 125,136 
หกั: ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการ

ด าเนินงานของโรงไฟฟ้า (36,221) (15,958) (52,179) (24,148) (10,248) (34,396) 

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญา
โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 136,985 69,669 206,654 57,767 32,973 90,740 

 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 
(วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทนุ) 
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 17AYH HPM รวม 17AYH HPM รวม 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 542,470 268,580 811,050 81,915 43,221 125,136 
หกั: ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการ

ด าเนินงานของโรงไฟฟ้า (105,326) (47,928) (153,254) (24,148) (10,248) (34,396) 
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญา
โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 437,144 220,652 657,796 57,767 32,973 90,740 
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17. ค่าใช้จ่ายกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน 

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

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 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 และค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่
เกิน 5 ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) 

18. รายการกบักจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกองทุนฯมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูกควบคุมโดย
กองทุนฯไม่วา่จะเป็นโดยตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนฯมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
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 

ในระหว่างงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทุนฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ส าหรับงวดตั้งแต ่
วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 

(วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทนุ) 
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

นโยบาย 
การก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่   
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอน

สิทธิรายไดสุ้ทธิ 
 

 207 
 

91 
 
ตามท่ีระบใุนสัญญา 

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน   
ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย         

หน่วยลงทนุ - 77 อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย  29 18 อตัราดอกเบ้ียส าหรับ       

12 เดือนแรกร้อยละ 4.5 
ต่อปี และส าหรับปีท่ี 2 ถึง 
12 ร้อยละ MLR ลบอตัรา
ท่ีก าหนด 

เบิกเงินกูย้ืมเงินระยะยาว              
(สุทธิค่าธรรมเนียมการกูย้ืม) - 2,985 ตามท่ีระบใุนสัญญา 

รายการธุรกิจกับบริษัทจัดการกองทุน    
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 6 3  ตามหมายเหตขุอ้ 17 

 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ส าหรับงวดตั้งแต ่
วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 

(วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทนุ) 
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

นโยบาย 
การก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่   
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอน

สิทธิรายไดสุ้ทธิ 
 

658 
 

91 
 
ตามท่ีระบใุนสัญญา 

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน   
ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย         

หน่วยลงทนุ - 77 อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 95 18 อตัราดอกเบ้ียส าหรับ       

12 เดือนแรกร้อยละ 4.5 
ต่อปี และส าหรับปีท่ี 2 ถึง 
12 ร้อยละ MLR ลบอตัรา
ท่ีก าหนด 

เบิกเงินกูย้ืมเงินระยะยาว              
(สุทธิค่าธรรมเนียมการกูย้ืม) - 2,985 ตามท่ีระบใุนสัญญา 

รายการธุรกิจกับบริษัทจัดการกองทุน    
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 17 3 ตามหมายเหตขุอ้ 17 
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ยอดคงคา้งระหว่างกองทุนฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562           
มีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่   
เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 7,982 7,826 
ลูกหน้ีจากสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ   
บริษทั 17 อญัญวีร์ โฮลด้ิง จ ากดั 91 84 
บริษทั เฮลท ์แพลนเน็ท เมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 46 42 

บริษัทใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน   
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 85 29 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 1 
เงินกูย้ืมระยะยาว 2,808 2,969 
บริษัทจัดการกองทุน   
ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 2 2 

19. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุน
ในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงินเป็นจ านวนเงินรวม 809 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัรา            
ร้อยละ 14.83 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด  

20. ภาระผูกพนั 

 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 17 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ านาจของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2563 
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