
 
   

คําอธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดําเนนิงานไตรมาส 3 ปี 2562 (7 สงิหาคม ถงึ 30 กันยายน 2562) 1 
 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ ี 
คําอธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดําเนนิงานไตรมาส 3 ปี 2562 (7 สงิหาคม ถงึ 30 กันยายน 2562)       13 พฤศจกิายน 2562
       
 
สรปุผลการดําเนนิงาน (7 สงิหาคม ถงึ 30 กนัยายน 2562) 

• รายไดร้วม สาํหรับไตรมาส 3 ปี 2562 เทา่กบั 91.55 ลา้นบาท  

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2562 เทา่กบั 64.15 ลา้นบาท 

• การเพิม่ข ึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน สาํหรับไตรมาส 3 ปี 2562 เทา่กบั 18.15 ลา้นบาท 

• มูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV)  ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 เทา่กบั 5,168.15 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 10.0352 บาทตอ่หน่วย  

หมายเหต ุ :  กองทุนจดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที ่7 สงิหาคม 2562 ดังนั้น ผลประกอบการไตรมาสแรก จึงเริม่นับตัง้แต่วันที่ 7 สงิหาคม ถงึ
วันที่   30 กันยายน 2562 อย่างไรก็ดี กองทุนไดเ้ขา้ลงทุนในสทิธใินรายไดสุ้ทธจิากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าตัง้แต่วันที่ 14 สงิหาคม 
2562 ดังนั้น กองทุนจึงเริม่รับรูร้ายไดจ้ากสัญญาโอนสทิธิรายไดสุ้ทธฯิ ตัง้แต่วันที่ 14 สงิหาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานทางการเงนิ 

(หนว่ย : ลา้นบาท)  ไตรมาส 3 ปี 2562 

รายไดร้วม  91.55 
   รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธฯิ  90.74 
   ดอกเบีย้รับ   0.81 

คา่ใชจ้า่ยรวม  27.39 
   คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุ    5.05 
   คา่ใชจ้า่ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตดัจําหน่าย       3.93 
   ตน้ทนุทางการเงนิ       18.04 
   คา่ใชจ้า่ยอืน่       0.37 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ  64.15 
รายการขาดทนุสทุธจิากการวดัมูลคา่เงนิลงทุน   (46.00) 
การเพิม่ข ึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน  18.15 

 
รายไดจ้ากสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธฯิ 

(หนว่ย : ลา้นบาท) ไตรมาส 3 ปี 2562 

รายไดข้องโครงการ 125.14 
   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า    125.14 

คา่ใชจ้า่ยของโครงการ  34.40 
   คา่เชา่ทีด่นิ    5.74 
   คา่ใชจ้า่ยตามสญัญาบรหิารจัดการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า    7.40 
   คา่ใชจ้า่ยตามสญัญาจัดหาอะไหลแ่ละอปุกรณ์       4.36 
   คา่ใชจ้า่ยตามสญัญาจา้งบรหิารและจัดการทั่วไป       0.80 
   คา่ใชจ้า่ยตามสญัญาจา้งงานโยธาและซอ่มบํารุงทัว่ไป    1.19 
   คา่เบีย้ประกนัภัย       4.09 
   ภาษีมลูคา่เพิม่ในสว่นของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า    8.19 
   คา่ใชจ้า่ยแบบเหมา    2.63 
รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธริายไดสุ้ทธฯิ  90.74 
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รายไดร้วม 
รายไดร้วมสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับ 91.55 ลา้นบาท โดยมาจากรายไดจ้ากเงนิลงทุนในสัญญาโอนสทิธริายไดสุ้ทธิ
จากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า 90.74 ลา้นบาท และจากดอกเบีย้รับ 0.81 ลา้นบาท 
 
ทัง้นี้ รายไดข้องโครงการมาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเท่ากับ 125.14 ลา้นบาท โดยมาจากการทีโ่รงไฟฟ้าทัง้ 19 โครงการ 
สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อขายใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงไดค้ิดเป็นจํานวนหน่วยไฟฟ้ารวมทั ้งสิ้น 
20,662,582 หน่วย ซึง่มรีาคาขายทีอ่ตัรา 5.66 บาทตอ่หน่วย (ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 
 
ในส่วนค่า ใช จ้่ายของโครงการ  ค่าใช จ้่ายหลักประกอบไปดว้ย  ภาษีมูลค่า เพิ่ม ในส่วนของรายได จ้ากการขาย
ไฟฟ้า ค่าใช จ้่ายตามสัญญาบริหารจัดการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า ค่าเช่าทีด่นิ และค่าใชจ้่ายตามสัญญาจัดหาอะไหล่และ
อปุกรณ์ คดิเป็นสดัสว่น   23.80%,  21.52%, 16.68% และ 12.66% ของคา่ใชจ้่ายรวมของโครงการ ตามลําดับ โดยการบันทกึบัญชี
ของค่าใชจ้่ายแต่ละรายการจะองิตามรอบการชําระเงนิ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายทีม่ีการบันทกึบัญชเีป็นรายเดอืน 
ยกเวน้ คา่เชา่ทีด่นิ และคา่เบีย้ประกันภัย ทีม่กีารบันทกึบัญชเีป็นรายปี สว่นคา่ใชจ้่ายตามสญัญาจัดหาอะไหลแ่ละอปุกรณ์จะมกีาร
บนัทกึบญัชคีราวละ 6 เดอืน (การบนัทกึบัญชรีอบแรกสําหรับสญัญาจัดหาอะไหลแ่ละอปุกรณ์เป็นการบันทกึบัญชสีําหรับระยะเวลา
ตัง้แต่วันทีก่องทุนเขา้ลงทุน คอื วันที ่14 สงิหาคม ถงึ 31 ธันวาคม 2562) สง่ผลใหก้ารบันทกึบัญชใีนไตรมาสนี้สําหรับ ค่าเชา่
ทีด่นิ คา่เบีย้ประกนัภัย และคา่ใชจ้า่ยตามสญัญาจัดหาอะไหลแ่ละอปุกรณ์ จงึคดิเป็นจํานวนเงนิทีค่อ่นขา้งสงู  
 
คา่ใชจ้า่ยรวม 
คา่ใชจ้่ายรวมสําหรับไตรมาส 3 ปี 2562 เทา่กับ 27.39 ลา้นบาท โดยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการบรหิารกองทนุ 5.05 ลา้นบาท 
ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจําหน่าย 3.93 ลา้นบาท ตน้ทนุทางการเงนิ 18.04 ลา้นบาท และคา่ใชจ้่ายอืน่ 
0.37 ลา้นบาท 
  
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ
ในไตรมาส 3 ปี 2562 กองทนุมรีายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ64.15 ลา้นบาท 
 
รายการขาดทนุสทุธจิากการวดัมลูคา่เงนิลงทุน 
ในไตรมาส 3 ปี 2562 กองทนุมกีารปรับมูลคา่เงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธฯิ ลดลงใหเ้ป็นไปตามมูลคา่ยุตธิรรมของสทิธใินรายได ้
สทุธฯิ ทีม่กีารประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ จํานวน 46.00 ลา้นบาท (จาก 7,928.00 ลา้นบาท เป็น 7,882.00 ลา้นบาท) จงึรับรูร้ายการ
ขาดทนุสทุธจิากการวัดมลูคา่เงนิลงทนุ จํานวน 46.00 ลา้นบาท 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธจิากการดําเนนิงาน 
ในไตรมาส 3 ปี 2562 การเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานเทา่กับ 18.15 ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
(หนว่ย : ลา้นบาท) 30 กนัยายน 2562 

เงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธฯิ  7,882.00 
เงนิฝากธนาคาร  56.78 
สนิทรัพยอ์ืน่   219.50 

รวมสนิทรพัย ์  8,158.28 

รวมหนีส้นิ  2,990.12 

สนิทรพัยส์ุทธ ิ  5,168.15 

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ  5,150.00 

กําไรสะสม   18.15 
สนิทรพัยส์ุทธติอ่หนว่ย (บาท)  10.0352 

สนิทรัพยร์วมของกองทนุ ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2562 มจํีานวน 8,158.28 ลา้นบาท    ซึง่ประกอบดว้ยเงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธริายได ้
สทุธฯิ 7,882.00 ลา้นบาท เงนิฝากธนาคาร 56.78 ลา้นบาท และสนิทรัพยอ์ืน่ 219.50 ลา้นบาท (สนิทรัพยอ์ืน่โดยหลัก คอืคา่ใชจ้า่ย
รอตดับัญช ี126.14 ลา้นบาท และลกูหนีจ้ากสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธฯิ 90.74 ลา้นบาท) หนีส้นิรวมมจํีานวน 2,990.12 ลา้นบาท 
สนิทรัพยส์ทุธ ิ(NAV) ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 เทา่กบั 5,168.15  ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 10.0352 บาทตอ่หน่วย 


