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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี(กองทุนฯ)                          
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563             
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงาน                                
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
โรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

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

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้             
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพจิารณาในบริบทของการตรวจสอบ    
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ  
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การวัดมลูค่าของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 กองทุนฯมีเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิซ่ึงแสดง
ตามมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 7,858 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 96 ของสินทรัพยร์วมของกองทุนฯ เงินลงทุนดงักล่าวไม่มีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและไม่
สามารถหาราคาเทียบเคียงส าหรับเงินลงทุนอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัได ้ผูบ้ริหารกองทุนฯจึงก าหนดมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวโดยอา้งอิงจากราคาประเมินท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑว์ิธี
พิจารณาจากรายได ้ผูบ้ริหารกองทุนฯตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการคาดการณ์กระแสเงินสดท่ี
กองทุนฯจะไดรั้บในอนาคตจากเงินลงทุนในสญัญาดงักล่าว รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมของผู ้
ประเมินราคาอิสระ ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบการวดัมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าว 
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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 

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

เน่ืองจากรายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ และเป็นตวัช้ีวดัหลกัหน่ึงในดา้นผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ซ่ึงผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ 
ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบรายการดงักล่าว 

ในการตรวจสอบรายไดจ้ากเงินลงทุนดงักล่าว ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจเง่ือนไขท่ีส าคญัในสญัญาโอนสิทธิรายได้
สุทธิท่ีกองทุนฯ เขา้ลงทุน ประเมินความเหมาะสมของนโยบายบญัชีการรับรู้รายไดจ้ากเงินลงทุนท่ีก าหนดโดย
ผูบ้ริหารกองทุนฯ ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการค านวณจ านวนรายไดต้ามเง่ือนไขท่ีปรากฎในสญัญา สุ่มตรวจสอบ
เอกสารประกอบรายการการรับเงินรายไดก้บัเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี เช่น รายงานรายไดสุ้ทธิท่ีจดัท าข้ึน
ตามสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ สรุปรายการและจ านวนเงินรายไดท่ี้ผูโ้อนรายไดไ้ดน้ าฝากเขา้บญัชีรับรายได ้
รายงานการเคล่ือนไหวบญัชีธนาคาร และการทดสอบยอดคงเหลือบญัชีลูกหน้ีจากสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ณ 
วนัส้ินงวด  
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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 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารกองทุนฯต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารกองทุนฯมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนว
ปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย  ์กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและ
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผดิชอบเก่ียวกบั
การควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารกองทุนฯพจิารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

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

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

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยีย่ง                  
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกองทุนฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารกองทุนฯใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารกองทุนฯจดัท า 
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• 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 2564 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมูลค่ายติุธรรม
   (ราคาทุน: 7,928.0 ลา้นบาท) 7 7,858,000,000 7,826,000,000

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม
   (2562 ราคาทุน: 134.6 ลา้นบาท) 8 -                           134,775,955             
เงินฝากธนาคาร 9 28,887,486          6,570,660                 
ลูกหน้ีจากสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 11 128,026,417        125,982,562             
ดอกเบ้ียคา้งรับ 3,173                   4,574                        
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 10 85,319,963          28,773,014               
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 805,332               881,764                    
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 12 93,878,664          120,027,516             

รวมสินทรัพย์ 8,194,921,035     8,243,016,045          

หนีสิ้น
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,859,649            5,523,709                 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 2,748,540,297     2,968,842,088          

รวมหนีสิ้น 2,756,399,946     2,974,365,797          

สินทรัพย์สุทธิ 5,438,521,089     5,268,650,248          

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 14 5,129,400,000 5,150,000,000
กาํไรสะสม 15 309,121,089        118,650,248             

สินทรัพย์สุทธิ 5,438,521,089     5,268,650,248          
-                           -                               

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.5602 10.2303
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 515,000,000 515,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า (หมายเหตุ 7)

เงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเกี่ยวกบัการประกอบกิจการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินจาํนวน 19 โครงการ

โดยสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิครอบคลุมรายไดสุ้ทธิตั้งแต่

วนัที่ 14 สิงหาคม 2562 จนถึงวนัสิ้นสุดอายสุญัญาซื้อขายไฟฟ้า

ของแต่ละโครงการ 7,928,000,000    7,858,000,000    100.00                7,928,000,000        7,826,000,000      98.31                    

รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า 7,928,000,000    7,858,000,000    100.00                7,928,000,000        7,826,000,000      98.31                    

ร้อยละของ ร้อยละของ
วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน อตัราผลตอบแทน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละต่อปี) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) (ร้อยละต่อปี) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้

พันธบัตร
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20206B 6 กมุภาพนัธ์ 2563 - -                          -                          -                          1.260 35,000,000              34,956,558           0.43                      

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20220B 20 กมุภาพนัธ์ 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                      

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ -                          -                          -                          135,000,000            134,775,955         1.69                      

รวมเงินลงทุน 7,858,000,000    100.00                7,960,775,955      100.00                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินยั หิรัณยภ์ิญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

2563 2562

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



(หน่วย: บาท)

สาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 
สาํหรับปี 7 สิงหาคม 2562 
ส้ินสุดวนัท่ี (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) 

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 17 841,139,967 301,884,798

ดอกเบ้ียรับ 668,605                                  999,793                                  

รายไดอ้ื่น 1,854,350                               -                                             

รวมรายได้ 843,662,922                           302,884,591                           

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 18 22,367,363                             8,867,732                               

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 18 3,220,900                               1,276,953                               

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 18 1,653,000                               818,770                                  

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 4,234,552                               3,256,181                               

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตดัจาํหน่าย 12 26,148,852                             10,502,407                             

ตน้ทุนทางการเงิน 115,938,113                           52,618,718                             

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 23,424,728                             4,893,582                               

รวมค่าใช้จ่าย 196,987,508                           82,234,343                             

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 646,675,414                           220,650,248                           

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 7 32,000,000                             (102,000,000)                         

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 32,000,000                             (102,000,000)                         

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 678,675,414                           118,650,248                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ



(หน่วย: บาท)

สาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 
สาํหรับปี 7 สิงหาคม 2562 
ส้ินสุดวนัท่ี (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) 

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 646,675,414                           220,650,248                           

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 7 32,000,000                             (102,000,000)                         

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 678,675,414                           118,650,248                           

การเพิม่ข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 14 -                                             5,150,000,000                        

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด/ปี 16 (488,204,573)                         -                                             

การจ่ายคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด/ปี 14 (20,600,000)                           -                                             

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด/ปี 169,870,841                           5,268,650,248                        

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด/ปี 5,268,650,248                        -                                             

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด/ปี 5,438,521,089                        5,268,650,248                        

-                                             -                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ



(หน่วย: บาท)

สาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 
สาํหรับปี 7 สิงหาคม 2562 
ส้ินสุดวนัท่ี (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) 

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิม่ข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 678,675,414                           118,650,248                           

ปรับกระทบรายการเพิม่ข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

   การซ้ือเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ -                                             (7,928,000,000)                      

   การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (386,793,788)                         (134,648,367)                         

   การจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 522,000,000                           -                                             

   ลูกหน้ีจากสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพิม่ข้ึน (2,043,855)                             (125,982,562)                         

   ดอกเบ้ียคา้งรับ (เพิม่ข้ึน) ลดลง 1,401                                      (4,574)                                    

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (เพิม่ข้ึน) ลดลง 76,432                                    (881,764)                                

   ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตดัจาํหน่าย 26,148,852                             10,502,407                             

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิม่ข้ึน 2,540,970                               4,788,175                               

   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย (430,257)                                (127,588)                                

   รายการ (กาํไร) ขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 7 (32,000,000)                           102,000,000                           

   การตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการกูย้มื 13 (3,501,791)                             842,088                                  

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 119,439,904                           51,776,630                             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 924,113,282                           (7,901,085,307)                      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน -                                             5,150,000,000                        

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน -                                             (130,529,923)                         

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 16 (488,204,573)                         -                                             

การจ่ายคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 14 (20,600,000)                           -                                             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                                             2,985,000,000                        

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 13 (216,800,000)                         (17,000,000)                           

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (119,644,934)                         (51,041,096)                           

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชเ้พิม่ข้ึน (56,546,949)                           (28,773,014)                           

เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (901,796,456)                         7,907,655,967                        

เงินฝากธนาคารเพิม่ขึน้สุทธิ 22,316,826                             6,570,660                               

เงินฝากธนาคารตน้งวด/ปี 6,570,660                               -                                             

เงินฝากธนาคารปลายงวด/ปี  28,887,486                             6,570,660                               
-                                             -                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบกระแสเงินสด

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนทัว่ไปประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯไดจ้ดัตั้งและ 
จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 โดยไม่มีการก าหนดอายขุองโครงการ กองทุนฯจดัตั้ง
ข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อระดมเงินทุนและน าเงินท่ีได้จากการระดมเงินทุนไปลงทุนในกิจการ
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 าเนินโครงการกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนพื้นดินขนาดเล็กมากกับ           
บริษทั 17 อญัญวีร์ โฮลด้ิง จ ากดั (“17AYH”) และบริษทั เฮลท ์แพลนเน็ท เมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(“HPM”) จ านวนทั้ งหมด 19 โครงการของบริษทัทั้ งสองรายดังกล่าว โดยสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
ครอบคลุมรายไดสุ้ทธิตั้งแต่วนัท่ีกองทุนฯ เขา้ลงทุนส าเร็จ คือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 จนถึงวนัส้ินสุดอายุ
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ 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 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุน
รายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีออกและจ าหน่ายแลว้  
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2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย  ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนด
โดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทุนฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. แนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุน
รวมโครงสร้างพืน้ฐาน และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเร่ิมใช้ในปีปัจจุบัน 

ก่อนปีปัจจุบนักองทุนฯ จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติั
วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีก 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”)  น้ีข้ึนเพื่อบงัคบัใชก้บักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งข้ึน
ตามประกาศของ ก.ล.ต.  

แนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดให้กิจการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีโดยไม่อา้งอิงถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดไว ้ส่วนเร่ืองท่ี
แนวปฏิบติัไม่ไดก้ าหนดไวใ้ห้กิจการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดหลกัการบญัชีเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของรายการต่างๆ เช่น 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สัญญาเช่า งบการเงินรวม รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รวมถึงเคร่ืองมือทาง
การเงิน โดยแนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดให้สินทรัพยท์างการเงินทุกประเภทแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน และรายการค่าใช้จ่ายในการออกส่วนไดเ้สียให้แสดงหักออกจากส่วนของเจา้ของ 
นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชียงัไดก้ าหนดส่วนประกอบงบการเงินและรูปแบบการน าเสนองบการเงิน 
รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชีมีขอ้ก าหนดบางประการท่ีแตกต่างไปจาก
ขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมท่ีกิจการเคยปฏิบติัตาม โดยในการเปล่ียนมาใชแ้นว
ปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดให้กิจการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั หรือ 
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ปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากการใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรกกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี
เร่ิมตน้ใช้แนวปฏิบติัทางบญัชีน้ีและไม่ตอ้งปรับปรุงงบการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบ และมีการอนุโลมให้
รายการค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียท่ีเดิมกิจการอาจได้เคยบันทึกเป็นรายการรอตัดจ่ายไวแ้ละตัด
จ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายไม่เกิน 5 ปีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 โดยให้กิจการมีทางเลือกในการทยอย
ตดัต่อไปไดต้ามระยะเวลาคงเหลือ 

การน าแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปีปัจจุบันไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกองทุนฯ ท่ีเป็น
สาระส าคญั ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

- กองทุนฯไม่ตอ้งแสดงขอ้มูลทางการเงินบางประการ เช่น อตัราส่วนทางการเงิน ตามรูปแบบท่ีเดิมก าหนด
ไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 

- กองทุนฯเลือกตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียส าหรับรายการท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 ต่อไป โดยมียอดคงเหลือของค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียรอตดับญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
จ านวน 120 ลา้นบาท และมีอายุคงเหลืออีก 4 ปี 7 เดือนนับจากวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายใน
การออกส่วนไดเ้สียส าหรับรายการท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป กองทุนฯ จะแสดง
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวหกัออกจากส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วย 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

4.1     การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

รายไดจ้ากสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจะบนัทึกเป็นรายไดต้ามจ านวนท่ีค านวณตามท่ีระบุในสัญญาโดย                                
ถือตามเกณฑค์งคา้ง 

ดอกเบีย้รับและต้นทุนทางการเงิน 

ดอกเบ้ียรับและต้นทุนทางการเงิน บันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 การวดัมูลค่าเงินลงทุน 

       เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินจะรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีกองทุนฯมีสิทธิในเงิน
ลงทุน  และหลงัจากนั้นกองทุนฯจะวดัมูลค่าเงินลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยก าไรหรือขาดทุนจากการวดั
มูลค่าเงินลงทุนดงักล่าว (ถา้มี) ถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุนใน
งวดท่ีเกิดข้ึน  
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เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

          กองทุนฯวดัมูลค่าเร่ิมแรกของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิโดยใช้ราคาทุนของเงินลงทุน ณ 
วนัท่ีกองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน โดยพิจารณาว่าราคาดงักล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมท่ีดีท่ีสุดเน่ืองจากเป็น
ราคาท่ีมีการแลกเปล่ียนจริงล่าสุดตามกลไกตลาด  และหลงัจากนั้นกองทุนฯจะวดัมูลค่าเงินลงทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมตามรายงานการประเมินท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยไม่คิดค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดั
จ าหน่าย 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีในความตอ้งการของตลาดซ่ึงเป็นเงินลงทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงตาม
มูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาท่ีค านวณจากอตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน
ในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย เงินลงทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงในราคาท่ีค านวณจากอตัรา
ผลตอบแทนของบริษทัผูเ้สนอซ้ือเสนอขาย ซ่ึงบริษทัจดัการฯพิจารณาแลว้วา่เป็นตวัแทนท่ีดีท่ีสุดของมูลค่า
ยุติธรรม และกองทุนฯใช้วิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีท่ีจะครบ
ก าหนดภายใน 90 วนันับตั้งแต่วนัท่ีลงทุน ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการก าไร
หรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั 

 เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินตน้บวกดอกเบ้ียคา้งรับจนถึงวนัวดัค่าเงินลงทุนในการก าหนด
มูลค่ายติุธรรม ซ่ึงไดแ้ยกแสดงดอกเบ้ียคา้งรับไวใ้น “ดอกเบ้ียคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.3     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิก
ใช ้

4.4 ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 ลูกหน้ีจากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ (ซ่ึงมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่า
ยติุธรรม)  
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4.5 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 

 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละจะถูกตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธี
เส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี และค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป กองทุนฯ จะแสดงค่าใชจ่้ายดงักล่าวหักออกจากส่วน
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วย 

4.6 การแบ่งปันส่วนทุน 

 กองทุนฯบนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 

4.7 ภาษีเงินได้ 

 กองทุนฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เน่ืองจากกองทุนฯไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย 

4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทุนฯ
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนฯ 
หรือถูกกองทุนฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ           
กองทุนฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัจดัการฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
กบับริษทัจดัการฯ และรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มี
อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทุนฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการของบริษทัจดัการฯท่ีมีอ านาจในการ
วางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทุนฯ 

4.9 ประมาณการหนีสิ้น 

 กองทุนฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากองทุนฯจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ 
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้นและกองทุนฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.10  การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ใน
กรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคา
เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมิน      
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มูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
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 างบการเงิน บริษทัจดัการฯจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่
แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบ
การเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ี
ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ  

 การวดัมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิก าหนดโดยใชมู้ลค่าตามรายงานการประเมิน
ของผูป้ระเมินอิสระ ซ่ึงใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) โดยในการประเมินค่าของเงินลงทุน
ดังกล่าวจ าเป็นตอ้งมีการประมาณการจ านวนกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกองทุนฯ จะได้รับตามสัญญา          
ซ่ึงประมาณการมาจากประมาณการรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยจ์ านวน 19 แห่ง 
นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมจนถึงวนัส้ินสุดอายสุัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ โดย
วนัส้ินสุดสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโครงการสุดทา้ย คือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2584 หกัดว้ยค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินการทั้งหมดและภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัดว้ยอตัราคิดลด          
ท่ีเหมาะสม ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวประกอบดว้ยประมาณการรายไดจ้าก
การขายไฟฟ้า ประมาณการปริมาณไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์ อตัรารับซ้ือไฟฟ้า ประมาณการค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินการ ประมาณการภาษีเงินได ้และอตัราคิดลด เป็นตน้ 
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6.  นโยบายการจ่ายปันผล 

 กองทุนฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 คร้ัง (เวน้แต่ในช่วงปีปฏิทิน
แรก และปีปฏิทินสุดท้ายของการลงทุนของกองทุนฯ ซ่ึงระยะเวลาการลงทุนหรือระยะเวลาการจดัหา
ผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นอาจไม่เต็มปีปฏิทิน บริษทัจดัการจะใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาจ านวนคร้ังของ
การจ่ายเงินปันผลในปีดงักล่าวตามความเหมาะสม) ในกรณีท่ีกองทุนฯมีก าไรสะสมเพียงพอ 

1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ ภายใน 90 วนันับแต่วนัส้ินรอบบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล 
(หรืออตัราอ่ืนตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยอ์นุญาตเป็นคร้ังคราว)  

2) ในกรณีท่ีกองทุนฯมีก าไรสะสม บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากก าไรสะสม
ได ้

3) ในกรณีท่ีกองทุนฯยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผล ไม่วา่จะเป็นการจ่ายจาก
ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตาม 1) และ/หรือ จากก าไรสะสมตาม 2) ขา้งตน้ 

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

7. 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 ท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 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 
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ช่ือโครงการ ท่ีตั้ง 
ก าลงัการผลิตตามสญัญา 

(เมกะวตัตสู์งสุด) 
วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเขา้
ระบบเชิงพาณิชย ์

วนัส้ินสุดอายสุัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้า 

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   

ภายใตส้ัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ รายไดสุ้ทธิประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า และรายไดอ่ื้นท่ีไดรั้บ
จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า เช่น เงินค่าสินไหมท่ีไดรั้บจากกรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นตน้ รวมถึงสิทธิ
และการเรียกร้องใดๆ ภายใตห้รือท่ีเก่ียวขอ้งกบัหรือท่ีเป็นไปตามสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ หรือทรัพยสิ์น
โครงการ หลงัหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าตามท่ีเกิดข้ึนจริงซ่ึงรวมถึงภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการแบบอตัรา
เหมาท่ีก าหนดในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ทั้งน้ี รายไดสุ้ทธิและสิทธิและการเรียกร้องใดๆท่ีกองทุนฯจะ
ได้รับตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธินั้นจะไม่รวมรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายจากการประกอบธุรกิจอ่ืนของ 
17AYH และ HPM  

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

กองทุนฯเขา้ท าสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจของสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินตามสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ
เพื่อเป็นหลกัประกนัตามสญัญากูเ้งินระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
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7.1     การเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม  

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ยอดยกมาตน้งวด/ปี 7,826,000 - 
ลงทุนเพิ่มระหวา่งงวด - 7,928,000 
ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 32,000 (102,000) 

ยอดยกไปปลายงวด/ปี 7,858,000 7,826,000 

7.2     การประมาณมูลค่ายุติธรรม  

 กองทุนฯ  จัดให้ มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุท ธิ  ณ                           
ว ัน ท่ี  31 ธันวาคม  2563 และ 2562 โดยผู ้ป ระ เมินราคาอิสระ ซ่ึ งใช้วิ ธีพิ จารณ ารายได้  (Income 
Approach) สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนคือ อัตราคิดลดร้อยละ              
7.0 ต่อปี (2562: ร้อยละ 7.0 ต่อปี) ทั้งน้ี หากอตัราคิดลดตามขอ้สมมติฐานเพิ่มข้ึนจะท าให้มูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนลดลง 

8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม   

  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ยอดยกมาตน้งวด/ปี 134,776 - 
เพิ่มข้ึน 386,794 134,648 
จ าหน่าย (522,000) - 
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจ าหน่าย 430 128 
ยอดยกไปปลายงวด/ปี - 134,776 

9.     เงินฝากธนาคาร 

 2563 2562 

ธนาคาร 
เงินตน้ 

(ลา้นบาท) 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี)  

เงินตน้ 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี)  

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)     
 เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 29 0.225 7 0.50 

10.     เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการใช้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯ มีเงินฝากธนาคารท่ีเป็นบญัชีเงินฝากส ารองเพื่อการช าระหน้ี
และดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใตเ้ง่ือนไขของการกูย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวหมายเหตุขอ้ 13  



10 

11.     ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยงัไม่ครบ
ก าหนดช าระ 

12. ค่าใช้จ่ายรอตดับัญชี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ยอดยกมาตน้งวด/ปี 120,028 - 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด - 130,530 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (26,149) (10,502) 
ยอดยกไปปลายงวด/ปี 93,879 120,028 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กองทุนฯมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีทยอยตดั
จ่ายคงเหลือ 94 ลา้นบาท หากกองทุนฯ ตอ้งรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งจ านวนไปหักกับส่วนทุนท่ีได้รับ             
จากผูถื้อหน่วย มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนฯจะเท่ากับ 5,345 ล้านบาทและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ            
ต่อหน่วยจะเท่ากบั 10.3779 บาทต่อหน่วย 

13. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
เงินกูย้มืระยะยาว  2,766,200 2,983,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชี (17,660) (14,158) 
ยอดสุทธิ 2,748,540 2,968,842 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (242,000) (216,800) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,506,540 2,752,042 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวในระหวา่งปี 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562  ตดัจ าหน่าย จ่ายช าระ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,983,000 - (216,800) 2,766,200 
หกั: ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายใน

การกูย้มืรอตดับญัชี (14,158) (3,502) - (17,660) 

สุทธิ 2,968,842 (3,502) (216,800) 2,748,540 
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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 านวนเงินท่ีระบุในสัญญาเงินกูง้วดละ 
14 - 21 ลา้นบาทจ านวน 141 งวด และช าระเงินตน้ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจ านวน 449 ลา้นบาทในงวดสุดทา้ย 

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

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

14. ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

 รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนมีดงัน้ี 

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

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 515.0 10.0000 5,150.0 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563                               515.0 10.0000 5,150.0 
การจ่ายคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนใน
ระหวา่งงวด - (0.0400) (20.6) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 515.0 9.9600 5,129.4 

ในระหว่างปีปัจจุบัน กองทุนฯได้ประกาศจ่ายคืนเงินทุนคร้ังท่ี 1 จากผลการด าเนินงานระหว่างวนัท่ี            
7 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เน่ืองจากกองทุนฯมีสภาพคล่องคงเหลือในรอบระยะเวลาดงักล่าว
จากรายการค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสด โดยกองทุนฯจ่ายคืนทุนในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.04 บาท โดยการลด
มูลค่าท่ีตราไวจ้ากหน่วยละ 10.00 บาท เหลือหน่วยละ 9.96 บาทโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วย
ลงทุน 
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15. ก าไรสะสม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 220,650 - 
ขาดทุนสุทธิจากการวดัค่าเงินลงทุนสะสม (102,000) - 
ก าไรสะสมตน้งวด/ปี 118,650 - 
บวก: รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ                                 646,675                                       220,650 
          รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน          32,000 (102,000) 
หกั: การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี                

(หมายเหตุ 16)                                                                                 (488,204) - 
ก าไรสะสมปลายงวด/ปี 309,121 118,650 

16.     การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปี 2563 มีดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศจ่าย ส าหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ รวม 
  (บาท) (พนับาท) 
20 กมุภาพนัธ์ 2563 7 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.23038 118,646 
12 พฤษภาคม 2563 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 0.26515 136,552 
18 สิงหาคม 2563 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 0.23765 122,390 
16 พฤศจิกายน 2563 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 0.21479 110,617 
รวม 0.94797 488,205 

17. รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

(หน่วย: พนับาท) 
 

ส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 
(วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน)  
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 17AYH HPM รวม 17AYH HPM รวม 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 691,003 344,219 1,035,222 250,911 128,496 379,407 
หกั: ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการ

ด าเนินงานของโรงไฟฟ้า (132,854) (61,228) (194,082) (53,856) (23,666) (77,522) 

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญา
โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 558,149 282,991 841,140 197,055 104,830 301,885 
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18. ค่าใช้จ่ายกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน 

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

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.036 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนฯ ทั้งน้ีจะไม่ต ่ากวา่ 30,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอ่ืน
ใดในท านองเดียวกัน) และไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ตามท่ี เกิดจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนฯ เป็นตน้ 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.032 ต่อปีของเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนฯ ทั้งน้ี ก าหนดค่าธรรมเนียมขั้นต ่าเท่ากบั 1.9 ลา้นบาท และค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 
5 ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) 

19. 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 
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ในระหว่างปี กองทุนฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกองทุนฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
  

 
 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี                      

 31 ธนัวาคม 2563 

ส าหรับงวดตั้งแต่ 
วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 

(วนัจดทะเบียน         
จดัตั้งกองทุน) 

ถึงวนัท่ี                       
31 ธนัวาคม 2562 

นโยบาย 
การก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่   
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 
การซ้ือเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 

841 
- 

          302 
        7,928 

ตามท่ีระบุในสัญญา 
ตามท่ีระบุในสัญญา 

รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน   
ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน - 77    อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 119 52 ตามหมายเหตุขอ้ 13 
เบิกเงินกูย้มืเงินระยะยาว(สุทธิค่าธรรมเนียม        

การกูย้มื) 
 

- 
 

2,985 
 

ตามหมายเหตุขอ้ 13 
รายการธุรกจิกบับริษัทจัดการกองทุน    
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 22               9 ตามหมายเหตุขอ้ 18 

ยอดคงคา้งระหวา่งกองทุนฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 2562 
บริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่   
เงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 7,858 7,826 
ลูกหน้ีจากสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ   
บริษทั 17 อญัญวีร์ โฮลด้ิง จ ากดั 83 84 
บริษทั เฮลท ์แพลนเน็ท เมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 45 42 

บริษัทใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน   
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 85 29 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1 1 
เงินกูย้มืระยะยาว 2,749 2,969 
บริษัทจัดการกองทุน   
ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 2 2 
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20.    ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก
ธนาคารเป็นจ านวนเงินรวม  909 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.62 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถัวเฉล่ีย
ระหว่างปี (ในระหว่างงวดตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562: เป็นจ านวนเงินรวม 8,063 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 154.20 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย
ระหวา่งงวด) 

21. ภาระผูกพนั 

 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 18   

22.  ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - 7,858 7,858 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2562 

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

 

 ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

23.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกองทุนฯประกอบดว้ยเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีจากสัญญาโอนรายได้สุทธิ  ดอกเบ้ียค้างรับ  เงินฝากธนาคาร                      
ท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้เจา้หน้ี ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน กองทุนฯมีความเส่ียง        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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 ความเส่ียงด้านเครดิต 

 กองทุนฯ มีเงินลงทุนและรายไดห้ลกัจากสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิซ่ึงท ากบัคู่สัญญาสองราย จึงท าให้
กองทุนฯมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิและลูกหน้ีจาก
สัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิดงักล่าว กองทุนฯ พิจารณาวา่ลูกคา้หลกัของคู่สัญญาทั้งสองรายเป็นรัฐวิสาหกิจ
ท่ีมีฐานะการเงินมัน่คง และภายใตส้ัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิคู่สัญญาทั้งสองรายถูกจ ากดัการก่อภาระหน้ี
เพิ่มเติม รวมทั้ง ภายใตส้ัญญาดงักล่าวกองทุนฯไดรั้บหลกัประกนัต่างๆ และการก าหนดใหก้องทุนฯ มีส่วน
ร่วมในการเบิกจ่ายบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีใชส้ าหรับรับเงินค่าขายไฟฟ้าของคู่สัญญาทั้งสองราย นอกจากน้ี 
กองทุนฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีดอกเบ้ียของเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ี กองทุนฯเน้นการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีคู่สัญญาหรือผูอ้อกตราสารเป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะทาง
การเงินมัน่คง ดงันั้น กองทุนฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือในระยะ
สั้นถึงระยะยาว จ านวนสูงสุดท่ีกองทุนฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ดงักล่าวท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
และเงินกูย้มืระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั โดยเงินกูย้ืมระยะยาวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
เพียง 1 ปีนบัตั้งแต่เบิกเงินกูย้มื 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบ้ีย 

คงท่ีภายใน    
1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย          
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - 29 - 29 0.225 
ลูกหน้ีจากสญัญาโอนสิทธิ       
   รายไดสุ้ทธิ - - 128 128 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดั                   
ในการใช ้ - 85 - 85 0.125 

หนีสิ้นทางการเงิน      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 8 8 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั 
   การเงิน - 2,749* - 2,749 หมายเหตุ 13 

 * มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกูย้มืตามสญัญา ส้ินสุดเดือน สิงหาคม 2563 
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 (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 13 

 * มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกูย้มืตามสญัญา ส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2563 

 ทั้งน้ี หากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกองทุนฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563         
ท่ี มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดมีการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผล                      
โดยเพิ่มข้ึนหรือลดลงร้อยละ 0.25 ต่อปีและก าหนดให้ตัวแปรอ่ืนทั้ งหมดคงท่ี กรณีดังกล่าวจะมีผล             
ท าให้การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานของกองทุนฯส าหรับปี 2564 ลดลงหรือเพิ่มข้ึนเป็น
จ านวนประมาณ 6.6 ลา้นบาท 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 กองทุนฯ มีสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องสูง เช่น เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้ น           
รวมทั้งบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชท่ี้ส ารองไวเ้พื่อการช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ท่ีเพียงพอ
เพื่อการช าระหน้ีท่ีถึงก าหนดอย่างน้อยในระยะเวลาสามเดือนข้างหน้าหรือมากกว่า และประมาณ               
การกระแสรายไดข้องกองทุนฯ มีเพียงพอในการช าระหน้ีตามท่ีก าหนดในสญัญาเงินกู ้นอกจากน้ี กองทุนฯ 
มีสินทรัพยส์ภาพคล่องสูงเพียงพอเพื่อการแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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23.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนฯวดัมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิและเงินลงทุนในหลกัทรัพยด์ว้ยราคายุติธรรม 
ส่วนเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆของกองทุนฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบั
อตัราดอกเบ้ียในตลาด ดงันั้นกองทุนฯจึงเช่ือวา่มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินไม่แตกต่างจากมูลค่า
ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินอยา่งมีสาระส าคญั 

24. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

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

 กองทุนฯมีรายไดห้ลกัจากสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิซ่ึงท ากบัคู่สญัญาสองราย ไดแ้ก่ 17AYH และ HPM 

25.     การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 
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