
 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี 

รายงานการสอบทาน และงบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565          

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์

สุทธิและงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

แบบยอ่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ี(รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง

กาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี 

ตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและ

ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักลา่วจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักลา่วประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชี

สาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

สุชาดา ตนัติโอฬาร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7138 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 8 สิงหาคม 2565 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทนุในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมูลค่ายติุธรรม

   (ราคาทนุ: 7,928.0 ลา้นบาท) 6 7,242,000 7,664,000

เงินลงทนุในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม

   (ราคาทนุ: 44.99 ลา้นบาท) 6 44,988                       -                                 

เงินฝากธนาคาร 7 9,036                         45,387                       

ลูกหน้ีจากสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 9 139,122                     123,244                     

ดอกเบ้ียคา้งรับ 3                                4                                

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 8 83,030                       82,981                       

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,328                         657                            

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 10 54,870                       67,801                       

รวมสินทรัพย์ 7,574,377                  7,984,074                  

หนีสิ้น

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8,260                         7,742                         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 2,389,881                  2,509,225                  

รวมหนีสิ้น 2,398,141                  2,516,967                  

สินทรัพย์สุทธิ 5,176,236                  5,467,107                  

สินทรัพย์สุทธิ

ทนุท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 5,129,400 5,129,400

ก าไรสะสม 12 46,836                       337,707                     

สินทรัพย์สุทธิ 5,176,236                  5,467,107                  
-                                 -                                 

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.0509 10.6157

จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (พนัหน่วย) 515,000 515,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ



การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า (หมายเหตุ 6)

เงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเก่ียวกบัการประกอบกิจการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินจ านวน 19 โครงการ

โดยสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิครอบคลุมรายไดสุ้ทธิตั้งแต่

วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 จนถึงวนัส้ินสุดอายสุญัญาซ้ือขายไฟฟ้า

ของแต่ละโครงการ 7,928,000             7,242,000             99.38                    7,928,000             7,664,000             100.00                  

รวมเงินลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า 7,928,000             7,242,000             99.38                    7,928,000             7,664,000             100.00                  

ร้อยละของ ร้อยละของ
วนัครบก าหนด มูลค่าท่ีตราไว้ มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าท่ีตราไว้ มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้(หมายเหตุ 6)

พนัธบัตร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22804A 4 สิงหาคม 2565 45,000                  44,988                  0.62                     -                           -                           -                           

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ 45,000                  44,988                  0.62                     -                           -                           -                           

รวมเงินลงทุน 7,286,988             100.00                  7,664,000             100.00                  

-                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2565

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

(ตรวจสอบแลว้)(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564



ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2565 2564

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 14 216,289 221,978
ดอกเบ้ียรับ 84                         70                         
รายไดอ่ื้น -                            454                       

รวมรายได้ 216,373                222,502                

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 5,139                    5,505                    
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 740                       793                       
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 406                       456                       
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,033                    2,233                    
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตดัจ าหน่าย 6,501                    6,502                    
ตน้ทุนทางการเงิน 21,942                  24,103                  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6,408                    5,864                    

รวมค่าใช้จ่าย 42,169                  45,456                  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 174,204                177,046                

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (129,000)               (13,000)                 

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (129,000)               (13,000)                 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 45,204                  164,046                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ



ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2565 2564

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 14 441,646 459,515
ดอกเบ้ียรับ 163                       135                       
รายไดอ่ื้น 338                       499                       

รวมรายได้ 442,147                460,149                

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 10,374                  10,931                  
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 1,494                    1,574                    
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 807                       907                       
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 2,055                    3,935                    
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตดัจ าหน่าย 12,931                  12,932                  
ตน้ทุนทางการเงิน 44,178                  48,467                  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 11,817                  11,269                  

รวมค่าใช้จ่าย 83,656                  90,015                  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 358,491                370,134                

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (422,000)               (29,000)                 

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (422,000)               (29,000)                 

การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน (63,509)                 341,134                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการผูจ้ดัการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)



ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2565 2564

การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 358,491                370,134                
รายการขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 6 (422,000)               (29,000)                 

การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน (63,509)                 341,134                

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด 13 (227,362)               (216,521)               

การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด (290,871)               124,613                
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 5,467,107             5,438,521             

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 5,176,236             5,563,134             
-                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (63,509)                   341,134                  
ปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานใหเ้ป็น
   เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน

   การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (224,913) (229,924)                 
   การจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 180,000 184,999                  
   ลูกหน้ีจากสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพ่ิมข้ึน (15,878)                   (21,944)                   
   ดอกเบ้ียคา้งรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 1                             (1)                            
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน (671)                        (774)                        
   ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตดัจ าหน่าย 12,931                    12,932                    
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 771                         593                         
   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจ  าหน่าย (75)                          (46)                          
   รายการขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 6 422,000                  29,000                    

   การตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการกูย้มื 11 1,256                      1,357                      
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 42,922                    47,110                    

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 354,835                  364,436                  

กระแสเงินสดใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 13 (227,362)                 (216,521)                 
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 11 (120,600)                 (121,200)                 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (43,175)                   (47,386)                   
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (49)                          1,187                      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (391,186)                 (383,920)                 

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (36,351)                   (19,484)                   
เงินฝากธนาคารตน้งวด 45,387                    28,887                    

เงินฝากธนาคารปลายงวด 9,036                      9,403                      
-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

งบกระแสเงินสด
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐานท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนทัว่ไปประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯไดจ้ดัตั้งและจด

ทะเบียนเป็นกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 โดยไม่มีการกาํหนดอายขุองโครงการ กองทุนฯจดัตั้งขึ้น

โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อระดมเงินทุนและนาํเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้าง

พื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้าและ/หรือพลงังานทางเลือก นอกเหนือไปจากการลงทุนในกิจการโครงสร้าง

พื้นฐานแลว้ กองทุนฯอาจดาํเนินกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนฯ และผูถื้อ

หน่วยลงทุนภายใตข้อบเขตท่ีสามารถกระทาํไดต้ามหลกัเกณฑข์องสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือ 

การหาดอกผลอ่ืนภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 กองทุนฯได้เข้าทาํสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ เพื่อรับโอนรายได้สุทธิจาก                                   

การดาํเนินโครงการกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินขนาดเล็กมากกบับริษทั 17 

อญัญวีร์ โฮลด้ิง จาํกดั (“17AYH”) และบริษทั เฮลท ์แพลนเน็ท เมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“HPM”) 

จาํนวนทั้งหมด 19 โครงการของบริษทัทั้งสองรายดังกล่าว โดยสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิครอบคลุม

รายไดสุ้ทธิตั้งแต่วนัท่ีกองทุนฯ เขา้ลงทุนสาํเร็จ ซ่ึงคือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 จนถึงวนัส้ินสุดอายสุัญญาซ้ือ

ขายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ โดยวนัส้ินสุดสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโครงการสุดทา้ย คือวนัท่ี                                    

26 ธนัวาคม 2584 

 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนฯเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม 

2562 เป็นตน้ไป 

 กองทุนฯบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั (“บริษทัจดัการฯ”) โดยมี

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทั ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุน

รายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 20 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีออกและจาํหน่ายแลว้  
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

ท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทุนฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ตามท่ีกาํหนดใน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม กองทุนฯได้แสดงรายการใน      

งบแสดงฐานะการเงิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

สินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                  

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. นโยบายการจ่ายปันผล 

 กองทุนฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 คร้ัง (เวน้แต่ในช่วงปีปฏิทิน

แรก และปีปฏิทินสุดทา้ยของการลงทุนของกองทุนฯ ซ่ึงระยะเวลาการลงทุนหรือระยะเวลาการจัดหา

ผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นอาจไม่เต็มปีปฏิทิน บริษทัจดัการจะใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาจาํนวนคร้ังของ

การจ่ายเงินปันผลในปีดงักล่าวตามความเหมาะสม) ในกรณีท่ีกองทุนฯมีกาํไรสะสมเพียงพอ 

1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า       

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ ภายใน 90 วนันับแต่วนัส้ินรอบบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล 

(หรืออตัราอ่ืนตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยอ์นุญาตเป็นคร้ังคราว)  

2) ในกรณีท่ีกองทุนฯมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนจาก                  

กาํไรสะสมได ้

3) ในกรณีท่ีกองทุนฯยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผล ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจาก

กาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตาม 1) และ/หรือ จากกาํไรสะสมตาม 2) ขา้งตน้ 

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมูลค่านอ้ยกวา่

หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้นและใหย้กไปจ่ายเงินปันผล

พร้อมกนัในงวดถดัไป อย่างไรก็ตาม กองทุนฯจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือรวมแลว้ในแต่

ละรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ 
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4.  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

5. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 ปัจจุบนักองทุนฯดาํเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภท

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละดาํเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น รายได้ กาํไร และสินทรัพย์

ทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

6. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

6.1 การเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธ ิ 

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565   7,664,000 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (422,000) 

ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 7,242,000 

6.2 การเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์  

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565   - 

ซ้ือ 224,913 

จาํหน่าย (180,000) 

ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย 75 

ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 44,988 

6.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  และ 31 ธนัวาคม 2564 กองทุนฯมีเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - 7,242,000 7,242,000 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 44,988 - 44,988 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (ตรวจสอบแลว้) 

เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - 7,664,000 7,664,000 

 ก อง ทุ นฯ  จัดใ ห้ มี ก า รป ระ เ มิ นมู ล ค่ า ยุ ติธ รรม ข อง เ งิ นล ง ทุ นใ นสั ญ ญา โ อนสิ ท ธิ รา ย ไ ด้ สุ ท ธิ                                               

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 โดยผู ้ประเมินราคาอิสระซ่ึงใช้วิธีพิจารณารายได้                              

(Income Approach) สมมติฐานท่ีสําคญัท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนคือ อตัราคิดลด        

ร้อยละ 7.2 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 6.7 ต่อปี)  ทั้งน้ี หากอตัราคิดลดตามขอ้สมมติฐานเพิ่มขึ้นจะทาํ

ใหมู้ลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนลดลง 

 ในระหวา่งงวดไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมและไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคใน

การประเมินมูลค่า 

7. เงินฝากธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ธนาคาร 

เงินตน้ 

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี)  

เงินตน้ 

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี)  

   (ตรวจสอบแลว้) 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)     

 เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 9 0.225 45 0.225 

8. เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กองทุนฯ มีเงินฝากธนาคารท่ีเป็นบญัชีเงินฝากสํารองเพื่อ

การชาํระหน้ีและดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใตเ้ง่ือนไขของการกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าว           

ในหมายเหตุขอ้ 11 

9. ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564          

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 

10. ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 

  (หน่วย: พนับาท) 

ยอดยกมาตน้งวด  67,801 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด  (12,931) 

ยอดยกไปปลายงวด  54,870 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กองทุนฯมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีทยอยตดั

จ่ายคงเหลือ 55 ลา้นบาท หากกองทุนฯ ตอ้งรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งจาํนวนไปหักกับส่วนทุนท่ีได้รับ             

จากผูถื้อหน่วย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯจะเท่ากับ 5,121 ล้านบาทและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ            

ต่อหน่วยจะเท่ากบั 9.9444 บาทต่อหน่วย 

11. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวในระหวา่งงวดมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564  ตดัจาํหน่าย จ่ายชาํระ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2565 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,524,200 - (120,600) 2,403,600 

หกั: ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการกูยื้ม

รอตดับญัชี (14,975) 1,256 - (13,719) 

สุทธิ 2,509,225 1,256 (120,600) 2,389,881 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กองทุนฯมีเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปีจํานวนทั้ งส้ิน                 

246.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 243.2 ลา้นบาท)  

เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีหลกัประกนั คือ หลกัประกนัทางธุรกิจของสิทธิท่ีจะไดรั้บชาํระเงินตามสัญญา

โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ บญัชีเงินฝากสํารองสําหรับชาํระหน้ีและดอกเบ้ียคา้งจ่าย บญัชีเงินฝากของกองทุนฯ            

(“บญัชี Net Revenue”) และสิทธิในการรับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภยัของทรัพยสิ์นของทั้ง 19 

โครงการในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 

ภายใตส้ัญญาเงินกูร้ะยะยาวดงักล่าว กองทุนฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุใน

สัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อรายไดสุ้ทธิ อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตาม

อตัราท่ีกาํหนดในสัญญา และดาํรงจาํนวนเงินสํารองขั้นตํ่าในบญัชีเงินฝากสํารองเพื่อชาํระหน้ีและดอกเบ้ีย

คา้งจ่าย เป็นตน้  
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12. กาํไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 1,522,954 

ขาดทุนสุทธิจากการวดัค่ามูลค่าเงินลงทุนสะสม (264,000) 

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสะสม (921,247) 

กาํไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  337,707 

บวก: รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 358,491 

          รายการขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (422,000) 

หกั: การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด (หมายเหตุ 13) (227,362) 

กาํไรสะสมปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 46,836 

13.    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศจ่าย สาํหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ รวม 

  (บาท) (พนับาท) 
18 กุมภาพนัธ์ 2565 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564 0.18876 97,211 
12 พฤษภาคม 2565 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 0.25272 130,151 

รวม 0.44148 227,362 

14. รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 17AYH HPM รวม 17AYH HPM รวม 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 176,510 86,079 262,589 179,187 89,577 268,764 

หกั: ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า (31,392) (14,908) (46,300) (32,475) (14,311) (46,786) 

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญา

โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 145,118 71,171 216,289 146,712 75,266 221,978 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 17AYH HPM รวม 17AYH HPM รวม 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 365,526 178,218 543,744 372,771 186,816 559,587 

หกั: ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า (69,513) (32,585) (102,098) (68,475) (31,597) (100,072) 

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญา

โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 296,013 145,633 441,646 304,296 155,219 459,515 
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15. รายการกบักจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกองทุนฯมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูกควบคุมโดย

กองทุนฯไม่วา่จะเป็นโดยตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนฯมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ ์

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั บริษทัจดัการกองทุน 

บริษทั ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ีคอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ของบริษทัจดัการกองทุน 

บริษทั 17 อญัญวีร์ โฮลด้ิง จาํกดั  บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

บริษทั เฮลท ์แพลนเน็ท เมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

ในระหว่างงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทุนฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2565 2564 2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่      

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญา

โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 

216 222 442 460 ตามท่ีระบใุนสัญญา 

บริษัทใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน     

ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 21 23 43 47 อตัราดอกเบ้ียสาํหรับ              

12 เดือนแรก (นบัตั้งแต่วนัท่ี            

14 สิงหาคม 2562) ร้อยละ 

4.5 ต่อปี และสาํหรับปีท่ี 2 

ถึง 12 ร้อยละ MLR ลบอตัรา

ท่ีกาํหนด 

บริษัทจัดการกองทุน      

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 5 6 10 11 ตามท่ีระบใุนสัญญา 

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่      

เงินปันผลจ่าย 26,030 27,501 45,472 43,304 ตามท่ีประกาศจ่าย 
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ยอดคงคา้งระหว่างกองทุนฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564           

มีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่   

เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 7,242 7,664 

ลูกหน้ีจากสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ   

บริษทั 17 อญัญวีร์ โฮลด้ิง จาํกดั 93 79 

บริษทั เฮลท ์แพลนเน็ท เมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 46 44 

บริษัทใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน   

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 83 83 

เงินกูย้ืมระยะยาว 2,390 2,509 

บริษัทจัดการกองทุน   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 2 2 

16. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 โดยไม่รวมเงินลงทุน

ในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงินเป็นจาํนวนเงินรวม 405 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอัตรา            

ร้อยละ 7.59 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด  

17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 
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