
 

 

 

กองทุนรวมโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี

รายงานการสอบทาน และงบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวนัทีE 31 มีนาคม 2565 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื;นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565          

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลีKยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือน

สิ;นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื;นฐาน

โรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี(รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึK งผูบ้ริหารของกองทุนเป็น

ผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี;ตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับ

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พืKอการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื;นฐานและทรัสต์

เพืKอการลงทุนในโครงสร้างพื;นฐานทีKกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุป

เกีKยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรืKอง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซึK งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอืKน 

การสอบทานนี; มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชืKอมัKนวา่จะพบเรืKองทีKมีนยัสาํคญัทั;งหมดซึKงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั;นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีKสอบทาน 
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ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิKงทีKเป็นเหตุใหเ้ชืKอวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ;นตามแนวปฏิบติัทางบญัชี

สาํหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พืKอการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื;นฐาน

และทรัสตเ์พืKอการลงทุนในโครงสร้างพื;นฐานทีKกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

สุชาดา ตนัติโอฬาร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7138 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 พฤษภาคม 2565 



กองทนุรวมโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัทีB 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงนิลงทนุในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมูลคา่ยตุธิรรม

   (ราคาทนุ: 7,928.0 ลา้นบาท) 6 7,371,000 7,664,000

เงนิลงทนุในหลกัทรัพยต์ามมูลคา่ยตุธิรรม

   (ราคาทนุ: 39.97 ลา้นบาท) 6 39,972                      -                              

เงนิฝากธนาคาร 7 51,387                      45,387                      

ลกูหนีDจากสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 9 150,301                    123,244                    

ดอกเบีDยคา้งรับ 38                            4                              

เงนิฝากธนาคารทีEมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 8 82,981                      82,981                      

คา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ 1,538                        657                          

คา่ใชจ้่ายรอตดับญัช ี 10 61,371                      67,801                      

รวมสินทรัพย์ 7,758,588                  7,984,074                  

หน ี1สิน

เจ้าหนีDจากการซ ืDอเงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ 39,972                      -                              

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 7,877                        7,742                        

เงนิก ูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 2,449,556                  2,509,225                  

รวมหน ี1สิน 2,497,405                  2,516,967                  

สินทรัพย์สุทธ ิ 5,261,183                  5,467,107                  

สินทรัพย์สุทธ ิ

ทนุทีEไดรั้บจากผ ูถ้อืหนว่ยลงทนุ 5,129,400 5,129,400

กาํไรสะสม 12 131,783                    337,707                    

สินทรัพย์สุทธ ิ 5,261,183                  5,467,107                  

-                              -                              

สินทรัพยสุ์ทธิตอ่หนว่ย (บาท) 10.2158 10.6157

จาํนวนหนว่ยลงทนุทีEจาํหนา่ยแลว้ทัDงหมด ณ วันสิDนงวด (พนัหนว่ย) 515,000 515,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึEงของงบการเงนิระหว่างกาลนีD

(นายวินยั หรัิณยภ์ิญโญภาศ)

กรรมการผ ูจ้ัดการ



การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใช้การจดักล ุ่มตามประเภทของเงนิลงทนุ

ร้อยละของ ร้อยละของ

ราคาทนุ มูลคา่ยตุธิรรม มูลคา่เงนิลงทนุ ราคาทนุ มูลคา่ยตุธิรรม มูลคา่เงนิลงทนุ

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

เงนิลงทนุในธรุกจิโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้า (หมายเหตุ 6)

เงนิลงทนุในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเก ีEยวกบัการประกอบกจิการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัDงบนพืDนดนิจาํนวน 19 โครงการ

โดยสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิครอบคลมุรายไดสุ้ทธิตัDงแต่

วันทีE 14 สิงหาคม 2562 จนถงึวันสิDนสุดอายสัุญญาซืDอขายไฟฟ้า

ของแตล่ะโครงการ 7,928,000              7,371,000              99.46                    7,928,000              7,664,000              100.00                  

รวมเงนิลงทนุในธรุกจิโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้า 7,928,000              7,371,000              99.46                    7,928,000              7,664,000              100.00                  

ร้อยละของ ร้อยละของ

วันครบกาํหนด มูลคา่ทีEตราไว้ มูลคา่ยตุธิรรม มูลคา่เงนิลงทนุ มูลคา่ทีEตราไว้ มูลคา่ยตุธิรรม มูลคา่เงนิลงทนุ

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

เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหน ี1 (หมายเหตุ 6)

พนัธบตัร

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย CB22526A 26 พฤษภาคม 2565 40,000                  39,972                  0.54                     -                          -                          -                          

รวมเงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหน ี1 40,000                  39,972                  0.54                     -                          -                          -                          

รวมเงนิลงทนุ 7,410,972              100.00                  7,664,000              100.00                  

-                          -                          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึEงของงบการเงนิระหว่างกาลนีD

กองทนุรวมโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัทีB 31 มนีาคม 2565

(นายวินยั หรัิณยภ์ิญโญภาศ)

กรรมการผ ูจ้ัดการ

(ตรวจสอบแลว้)(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564



สําหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวนัทีB 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้จากการลงทนุ

รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 14 225,357 237,537

ดอกเบีDยรับ 79                        65                        

รายไดอ้ ืEน 338                      45                        

รวมรายได้ 225,774                237,647                

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนยีมการจัดการกองทนุ 5,235                    5,426                    

คา่ธรรมเนยีมผ ูด้แูลผลประโยชน์ 754                      781                      

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 401                      451                      

คา่ธรรมเนยีมวิชาชพี 1,022                    1,702                    

คา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุตดัจาํหนา่ย 6,430                    6,430                    

ตน้ทนุทางการเงนิ 22,236                  24,364                  

คา่ใชจ้่ายอืEน 5,409                    5,405                    

รวมค่าใช้จ่าย 41,487                  44,559                  

รายได้จากการลงทนุสุทธ ิ 184,287                193,088                

รายการขาดทนุสุทธจิากเงนิลงทนุ

รายการขาดทนุสุทธิจากการวัดมูลคา่เงนิลงทนุ (293,000)               (16,000)                 

รวมรายการขาดทนุสุทธจิากเงนิลงทนุ (293,000)               (16,000)                 

การเพ ิBมขึ1น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธจิากการดําเนนิงาน (108,713)               177,088                

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึEงของงบการเงนิระหว่างกาลนีD

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

กองทนุรวมโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

(นายวินยั หรัิณยภ์ิญโญภาศ)

กรรมการผ ูจ้ัดการ



สําหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวนัทีB 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564

การเพ ิBมขึ1น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธจิากการดําเนนิงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 184,287                193,088                

รายการขาดทนุสุทธิจากการวัดมูลคา่เงนิลงทนุ 6 (293,000)               (16,000)                 

การเพ ิBมขึ1น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธจิากการดําเนนิงาน (108,713)               177,088                

การแบง่ปันส่วนทนุใหผ้ ูถ้อืหนว่ยลงทนุในระหว่างงวด 13 (97,211)                 (79,016)                 

การเพ ิBมขึ1น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธใินระหว่างงวด (205,924)               98,072                  

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 5,467,107              5,438,521              

สินทรัพย์สุทธปิลายงวด 5,261,183              5,536,593              

-                       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึEงของงบการเงนิระหว่างกาลนีD

กรรมการผ ูจ้ัดการ

กองทนุรวมโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี

งบแสดงการเปลีBยนแปลงสินทรัพย์สุทธ ิ

(นายวินยั หรัิณยภ์ิญโญภาศ)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)



สําหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวนัทีB 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

การเพิEมขึDน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนนิงาน (108,713)                 177,088                  

ปรับกระทบรายการเพิEมขึDน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนนิงานใหเ้ป็น

   เงนิสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน

   การซ ืDอเงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ (139,932) (99,965)                   

   การจาํหนา่ยเงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ 100,000 59,998                    

   ลกูหนีDจากสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพิEมขึDน (27,057)                   (39,372)                   

   ดอกเบีDยคา้งรับเพิEมขึDน (34)                         (35)                         

   คา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้เพิEมขึDน (881)                       (2,887)                    

   คา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุตดัจาํหนา่ย 6,430                      6,430                      

   เจ้าหนีDจากการซ ืDอเงนิลงทนุในหลกัทรัพยเ์พิEมขึDน 39,972                    -                            

   คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิEมขึDน (ลดลง) 383                        (1,061)                    

   ส่วนลดมูลคา่เงนิลงทนุในหลกัทรัพยต์ดัจาํหนา่ย (40)                         (23)                         

   รายการขาดทนุสุทธิจากการวัดมูลคา่เงนิลงทนุ 6 293,000                  16,000                    

   การตดัจาํหนา่ยคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายในการก ูย้มื 11 631                        681                        

   คา่ใชจ้่ายดอกเบีDย 21,605                    23,683                    

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดําเนนิงาน 185,364                  140,537                  

กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ

การแบง่ปันส่วนทนุใหผ้ ูถ้อืหนว่ยลงทนุ 13 (97,211)                   (79,016)                   

ชาํระคนืเงนิก ูย้มืระยะยาว 11 (60,300)                   (60,600)                   

เงนิสดจ่ายดอกเบีDย (21,853)                   (23,954)                   

เงนิฝากธนาคารทีEมีขอ้จาํกดัในการใชล้ดลง -                            1,237                      

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (179,364)                 (162,333)                 

เงนิฝากธนาคารเพ ิBมขึ1น (ลดลง) สุทธ ิ 6,000                      (21,796)                   

เงนิฝากธนาคารตน้งวด 45,387                    28,887                    

เงนิฝากธนาคารปลายงวด 51,387                    7,091                      

-                            

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึEงของงบการเงนิระหว่างกาลนีD

(นายวินยั หรัิณยภ์ิญโญภาศ)

กรรมการผ ูจ้ัดการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

กองทนุรวมโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี

งบกระแสเงนิสด
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กองทุนรวมโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวนัทีE 31 มีนาคม 2565 

1. ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี

 กองทุนรวมโครงสร้างพื;นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้าง

พื;นฐานทีGเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนทัGวไปประเภทไม่รับซื;อคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯไดจ้ดัตั;งและจด

ทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมืGอวนัทีG 7 สิงหาคม 2562 โดยไม่มีการกาํหนดอายขุองโครงการ กองทุนฯจดัตั;งขึ;น

โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพืGอระดมเงินทุนและนาํเงินทีGไดจ้ากการระดมเงินทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้าง

พื;นฐานประเภทโรงไฟฟ้าและ/หรือพลงังานทางเลือก นอกเหนือไปจากการลงทุนในกิจการโครงสร้าง

พื;นฐานแลว้ กองทุนฯอาจดาํเนินกิจกรรมอืGนๆ เพืGอก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนฯ และผูถื้อ

หน่วยลงทุนภายใตข้อบเขตทีGสามารถกระทาํไดต้ามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอืGนๆ ทีGเกีGยวขอ้ง ซึG งอาจรวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยอื์Gน และ/หรือ 

การหาดอกผลอืGนภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอืGนทีGเกีGยวขอ้ง 

 เมืGอวนัทีG 7 สิงหาคม 2562 กองทุนฯได้เขา้ทาํสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ เพืGอรับโอนรายได้สุทธิจาก                                   

การดาํเนินโครงการกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั;งบนพื;นดินขนาดเล็กมากกบับริษทั 17 

อญัญวีร์ โฮลดิ;ง จาํกดั (“17AYH”) และบริษทั เฮลท ์แพลนเน็ท เมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“HPM”) 

จาํนวนทั;งหมด 19 โครงการของบริษทัทั;งสองรายดงักล่าว โดยสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิครอบคลุม

รายไดสุ้ทธิตั;งแต่วนัทีGกองทุนฯ เขา้ลงทุนสาํเร็จ คือวนัทีG 14 สิงหาคม 2562 จนถึงวนัสิ;นสุดอายสุัญญาซื;อ

ขายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ โดยวนัสิ;นสุดสัญญาซื;อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโครงการสุดทา้ย คือวนัทีG                                    

26 ธนัวาคม 2584 

 เมืGอวนัทีG  20 สิงหาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนฯเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เริGมซื;อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั;งแต่วนัทีG 21 สิงหาคม 

2562 เป็นตน้ไป 

 กองทุนฯบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั (“บริษทัจดัการฯ”) โดยมี

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 

 ณ วนัทีG 31 มีนาคม 2565 บริษทั ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ีคอร์เปอเรชัGน จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนราย

ใหญ่ ซึG งถือหน่วยลงทุนร้อยละ 20 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั;งหมดทีGออกและจาํหน่ายแลว้  
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2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี; จดัทาํขึ;นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พืGอ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื;นฐาน และทรัสตเ์พืGอการลงทุนในโครงสร้างพื;นฐาน 

ทีGกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทุนฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ตามทีGกาํหนดใน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีG 34 เรืG อง งบการเงินระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม กองทุนฯไดแ้สดงรายการใน      

งบแสดงฐานะการเงิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลีGยนแปลง

สินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลนี; จดัทาํขึ;นเพืGอให้ขอ้มูลเพิGมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีGนาํเสนอครั; งล่าสุด ดงันั;น 

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกีGยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพืGอไม่ให้

ขอ้มูลทีGนาํเสนอซํ; าซอ้นกบัขอ้มูลทีGไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี;ควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีGกองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                  

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี;  

3. นโยบายการจ่ายปันผล 

 กองทุนฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 ครั; ง (เวน้แต่ในช่วงปีปฏิทิน

แรก และปีปฏิทินสุดทา้ยของการลงทุนของกองทุนฯ ซึG งระยะเวลาการลงทุนหรือระยะเวลาการจดัหา

ผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นอาจไม่เต็มปีปฏิทิน บริษทัจดัการจะใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาจาํนวนครั; งของ

การจ่ายเงินปันผลในปีดงักล่าวตามความเหมาะสม) ในกรณีทีGกองทุนฯมีกาํไรสะสมเพียงพอ 

1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เมืGอรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า       

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิทีGปรับปรุงแลว้ ภายใน 90 วนันับแต่วนัสิ;นรอบบญัชีทีGมีการจ่ายเงินปันผล 

(หรืออตัราอืGนตามทีGกฎหมายหลกัทรัพยอ์นุญาตเป็นครั; งคราว)  

2) ในกรณีทีGกองทุนฯมีกําไรสะสม  บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนจาก                  

กาํไรสะสมได ้

3) ในกรณีทีGกองทุนฯยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผล ไม่วา่จะเป็นการจ่ายจาก

กาํไรสุทธิทีGปรับปรุงแลว้ตาม 1) และ/หรือ จากกาํไรสะสมตาม 2) ขา้งตน้ 

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลทีGจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหวา่งปีบญัชีมีมูลค่านอ้ยกวา่

หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการสงวนสิทธิทีGจะไม่จ่ายเงินปันผลในครั; งนั;นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผล

พร้อมกนัในงวดถดัไป อยา่งไรก็ตาม กองทุนฯจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เมืGอรวมแลว้ในแต่

ละรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิทีGปรับปรุงแลว้ 
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4.  นโยบายการบัญชีทีEสําคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี;จดัทาํขึ;นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีGใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีสิ;นสุดวนัทีG 31 ธนัวาคม 2564  

5. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 ปัจจุบนักองทุนฯดาํเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื;นฐานประเภท

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละดาํเนินงานในประเทศไทยเท่านั;น ดงันั;น รายได ้กาํไร และสินทรัพย์

ทั;งหมดทีGแสดงในงบการเงินจึงเกีGยวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามทีGกล่าวไว ้

6. เงนิลงทุนทีEแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

6.1 การเคลืEอนไหวของเงนิลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ  

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดตน้งวด ณ วนัทีG 1 มกราคม 2565   7,664,000 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (293,000) 

ยอดปลายงวด ณ วนัทีG 31 มีนาคม 2565 7,371,000 

6.2 การเคลืEอนไหวของเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์  

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดตน้งวด ณ วนัทีG 1 มกราคม 2565   - 

ซื;อ 139,932 

จาํหน่าย (100,000) 

ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย 40 

ยอดปลายงวด ณ วนัทีG 31 มีนาคม 2565 39,972 

6.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัทีG 31 มีนาคม 2565  และ 31 ธนัวาคม 2564 กองทุนฯมีเงินลงทุนทีGวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชั;นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี;  

 (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - 7,371,000 7,371,000 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 39,972 - 39,972 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (ตรวจสอบแลว้) 

เงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - 7,664,000 7,664,000 

 กองทุนฯ  จัดให้ มีการประ เ มินมูลค่ายุ ติธรรมของ เ งินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุท ธิ                                               

ณ วันทีG  31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 โดยผู ้ประเมินราคาอิสระซึG งใช้วิธีพิจารณารายได้                              

(Income Approach) สมมติฐานทีGสําคญัทีGใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนคือ อตัราคิดลด        

ร้อยละ 7.1 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 6.7 ต่อปี)  ทั;งนี;  หากอตัราคิดลดตามขอ้สมมติฐานเพิGมขึ;นจะทาํ

ใหมู้ลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนลดลง 

 ในระหวา่งงวดไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั;นของมูลค่ายติุธรรมและไม่มีการเปลีGยนแปลงเทคนิคใน

การประเมินมูลค่า 

7. เงนิฝากธนาคาร 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ธนาคาร 

เงินตน้ 

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบี5ย 

(ร้อยละต่อปี)  

เงินตน้ 

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบี5ย 

(ร้อยละต่อปี)  

   (ตรวจสอบแลว้) 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)     

 เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 51 0.225 45 0.225 

8. เงนิฝากธนาคารทีEมีข้อจํากดัในการใช้ 

 ณ วนัทีG 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กองทุนฯ มีเงินฝากธนาคารทีGเป็นบญัชีเงินฝากสาํรองเพืGอการ

ชาํระหนี; และดอกเบี; ยคา้งจ่ายภายใตเ้งืGอนไขของการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามทีGกล่าว           

ในหมายเหตุขอ้ 11 

9. ลูกหนี1จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี; จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ ณ วนัทีG 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564          

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 
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10. ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 

  (หน่วย: พนับาท) 

ยอดยกมาตน้งวด  67,801 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด  (6,430) 

ยอดยกไปปลายงวด  61,371 

ณ วนัทีG 31 มีนาคม 2565 กองทุนฯมีค่าใชจ่้ายทีGเกีGยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนทีGทยอยตดัจ่าย

คงเหลือ 61 ล้านบาท หากกองทุนฯ ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั; งจํานวนไปหักกับส่วนทุนทีGได้รับ             

จากผูถื้อหน่วย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯจะเท่ากับ 5,200 ล้านบาทและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ            

ต่อหน่วยจะเท่ากบั 10.0967 บาทต่อหน่วย 

11. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

การเปลีGยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวในระหวา่งงวดมีรายละเอียดดงันี;  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที4 

31 ธนัวาคม 2564  ตดัจาํหน่าย จ่ายชาํระ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที4 

31 มีนาคม 2565 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,524,200 - (60,300) 2,463,900 

หกั: ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการกูย้มื

รอตดับญัชี (14,975) 631 - (14,344) 

สุทธิ 2,509,225 631 (60,300) 2,449,556 

ณ วนัทีG  31 มีนาคม 2565 กองทุนฯมีเงินกู้ยืมระยะยาวทีG ถึงกําหนดชําระภายในหนึG งปีจํานวนทั; งสิ;น                 

244.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 243.2 ลา้นบาท)  

เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีหลกัประกนั คือ หลกัประกนัทางธุรกิจของสิทธิทีGจะไดรั้บชาํระเงินตามสัญญา

โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ บญัชีเงินฝากสาํรองสาํหรับชาํระหนี;และดอกเบี;ยคา้งจ่าย บญัชีเงินฝากของกองทุนฯ            

(“บญัชี Net Revenue”) และสิทธิในการรับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยัของทรัพยสิ์นของทั;ง 19 

โครงการในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 

ภายใตส้ัญญาเงินกูร้ะยะยาวดงักล่าว กองทุนฯตอ้งปฏิบติัตามเงืGอนไขทางการเงินบางประการตามทีGระบุใน

สญัญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี; สินต่อรายไดสุ้ทธิ อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี; ใหเ้ป็นไปตาม

อตัราทีGกาํหนดในสัญญา และดาํรงจาํนวนเงินสาํรองขั;นตํGาในบญัชีเงินฝากสาํรองเพืGอชาํระหนี;และดอกเบี;ย

คา้งจ่าย เป็นตน้  
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12. กาํไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 1,522,954 

ขาดทุนสุทธิจากการวดัค่ามูลค่าเงินลงทุนสะสม (264,000) 

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสะสม (921,247) 

กาํไรสะสมตน้งวด ณ วนัทีG 1 มกราคม 2565  337,707 

บวก: รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 184,287 

          รายการขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (293,000) 

หกั: การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด (หมายเหตุ 13) (97,211) 

กาํไรสะสมปลายงวด ณ วนัทีG 31 มีนาคม 2565 131,783 

13.    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

เงินปันผลทีGประกาศจ่ายในระหวา่งงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2565 มีดงันี;  

วนัทีGประกาศจ่าย สาํหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ รวม 

  (บาท) (พนับาท) 

18 กมุภาพนัธ์ 2565 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564 0.18876 (97,211) 

รวม 0.18876 (97,211) 

14. รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิGนสุด 

วนัที4 31 มีนาคม 2565 

สาํหรับงวดสามเดือนสิGนสุด 

วนัที4 31 มีนาคม 2564 

 17AYH HPM รวม 17AYH HPM รวม 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 189,016 92,139 281,155 193,584 97,239 290,823 

หกั: ค่าใชจ่้ายที4เกิดขึGนจากการ

ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า (38,121) (17,677) (55,798) (36,000) (17,286) (53,286) 

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญา

โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 150,895 74,462 225,357 157,584 79,953 237,537 
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15. รายการกบักจิการทีEเกีEยวข้องกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ทีGกองทุนฯมีกบับุคคลหรือกิจการทีGมีอาํนาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูกควบคุมโดย

กองทุนฯไม่วา่จะเป็นโดยตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนฯมีดงันี;  

ชืGอกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั บริษทัจดัการกองทุน 

บริษทั ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ีคอร์เปอเรชัGน จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ของบริษทัจดัการกองทุน 

บริษทั 17 อญัญวร์ี โฮลดิ;ง จาํกดั  บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

บริษทั เฮลท ์แพลนเน็ท เมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

ในระหว่างงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจทีGสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีGเกีGยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงืGอนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีGตกลงกนัระหวา่งกองทุนฯและบุคคลหรือกิจการทีGเกีGยวขอ้ง

กนัเหล่านั;น ซึG งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี;  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิGนสุดวนัที4 31 มีนาคม  

 2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่    

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 225 238 ตามที4ระบุในสญัญา 

บริษทัใหญ่ของบริษทัจดัการกองทุน    

ค่าใชจ่้ายดอกเบีGย 22 24 อตัราดอกเบีGยสาํหรับ 12 เดือนแรก 

(นบัตัGงแต่วนัที4 14 สิงหาคม 

2562) ร้อยละ 4.5 ต่อปี และ

สาํหรับปีที4 2 ถึง 12 ร้อยละ MLR 

ลบอตัราที4กาํหนด 

บริษทัจดัการกองทุน    

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 5 5 ตามที4ระบุในสญัญา 
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ยอดคงคา้งระหว่างกองทุนฯและกิจการทีGเกีGยวขอ้งกนั ณ วนัทีG 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564           

มีดงันี;  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่   

เงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 7,371 7,664 

ลูกหนี5จากสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ   

บริษทั 17 อญัญวีร์ โฮลดิ5ง จาํกดั 100 79 

บริษทั เฮลท ์แพลนเน็ท เมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 50 44 

บริษัทใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน   

เงินฝากธนาคารทีPมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 83 83 

เงินกูย้มืระยะยาว 2,450 2,509 

บริษัทจัดการกองทุน   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 2 2 

16. ข้อมูลเกีEยวกบัการซื1อขายเงนิลงทุน 

กองทุนฯไดซื้;อขายเงินลงทุนในระหวา่งงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2565 โดยไม่รวมเงินลงทุนใน

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัaวสัญญาใช้เงินเป็นจาํนวนเงินรวม 240 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัรา            

ร้อยละ 4.42 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลีGยระหวา่งงวด  

17. การอนุมัติงบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี;ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการฯ เมืGอวนัทีG 11 พฤษภาคม 2565 
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