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สรุปผลการดําเนนิงานไตรมาส 1 ปี 2563 

• รายไดร้วม สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เพิม่ขึน้ 9.9% จากไตรมาสกอ่นเป็น 232.1 ลา้นบาท 

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เพิม่ขึน้ 13.8% จากไตรมาสกอ่นเป็น 178.1 ลา้นบาท 

• การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดําเนนิงาน สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เป็น 343.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 241.4%  
เมือ่เทยีบกบัไตรมาสกอ่น 

• อตัรากําไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เทา่กบั 76.7% เทยีบกบั 74.1% ในไตรมาสกอ่น 

• การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน สําหรับไตรมาส 1 ปี 2563 อัตรา 0.26515 บาทตอ่หน่วย โดยเป็นการจ่ายเงนิปันผล
ทัง้หมด จะจา่ยวนัที ่10 มถินุายน 2563 

• มูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV)  ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 เทา่กบั 5,472.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 10.6262 บาทตอ่หน่วย 

 

ผลการดําเนนิงานทางการเงนิ 

(หนว่ย : ลา้นบาท)  ไตรมาส 1
ปี 2563 

ไตรมาส 4 
ปี 2562 

% เปลีย่นแปลง 
(QoQ) 

รายไดร้วม 232.1 211.3 9.9% 
   รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ 231.8 211.1 9.8% 
   ดอกเบีย้รับ 0.3 0.2 85.3% 
คา่ใชจ้า่ยรวม 54.0 54.8 (1.5)% 
   คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายในการบรหิารกองทนุ 8.0 9.1 (12.9)% 
   คา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตดัจําหน่าย*    6.5 6.6 (1.1)% 
   ตน้ทนุทางการเงนิ    33.6 34.6 (2.9)% 
   คา่ใชจ้่ายอืน่  5.9 4.5 31.8% 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 178.1 156.5 13.8% 
รวมรายการกําไรสุทธจิากเงนิลงทุน 165.0 (56.0) 394.6% 
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดําเนนิงาน 343.1 100.5 241.4% 
อตัรากําไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ(%) 76.7% 74.1%  

*  กองทนุมกีารตัดจําหน่ายคา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นเวลา 5 ปี นับแตวั่นจดทะเบยีนกองทุน (วันที ่7 สงิหาคม 2562) 
ดว้ยวธิีเสน้ตรง  
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รายไดจ้ากสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ

(หนว่ย : ลา้นบาท) ไตรมาส 1
ปี 2563 

ไตรมาส 4 
ปี 2562 

% เปลีย่นแปลง 
(QoQ) 

รายไดข้องโครงการ 282.3 254.3 11.0% 
   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 282.3 254.3 11.0% 
คา่ใชจ้า่ยของโครงการ* 50.5 43.1 17.0% 
   คา่เชา่ทีด่นิ** 0.7 - N/A 
   คา่ใชจ้่ายตามสญัญาบรหิารจัดการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 14.0 14.0 0.0% 
   คา่ใชจ้่ายตามสญัญาจัดหาอะไหลแ่ละอปุกรณ์    5.7 - N/A 
   คา่ใชจ้่ายตามสญัญาจา้งบรหิารและจัดการทั่วไป    1.5 1.5 2.5% 
   คา่ใชจ้่ายตามสญัญาจา้งงานโยธาและซอ่มบํารุงทัว่ไป 2.3 2.3 2.5% 
   คา่ตอบแทนในการใชส้ทิธขิายไฟฟ้า 2.1 1.1 89.6% 
   เงนิสมทบกองทนุพัฒนาไฟฟ้า    0.5 0.4 27.6% 
   คา่เบีย้ประกนัภัย    - - N/A 
   ภาษีมลูคา่เพิม่ในสว่นของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 18.5 16.6 11.0% 
   คา่ซอ่มแซมโรงไฟฟ้า - 2.2 (100.0)% 
   คา่ใชจ้่ายแบบเหมา 5.1 5.0 2.5% 
รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ 231.8 211.1 9.8% 
อตัรากําไรจากเงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ 82.1% 83.0%  

* การบันทกึบัญชขีองคา่ใชจ้่ายของโครงการแตล่ะรายการนัน้ จะองิตามรอบการชําระเงนิ ทัง้นี ้คา่ใชจ้่ายของโครงการส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่าย
ทีม่กีารบันทกึบัญชเีป็นรายเดอืน ยกเวน้ ค่าเชา่ทีด่นิ และค่าเบีย้ประกันภัย ทีม่กีารบันทกึบัญชเีป็นรายปี ส่วนค่าใชจ้่ายตามสัญญาจัดหาอะไหล่
และอุปกรณ์จะมีการบันทกึบัญชคีราวละ 6 เดือน ซึง่วธิีการบันทกึบัญชดัีงกล่าวอาจส่งผลใหก้ารบันทกึบัญชสํีาหรับค่าใชจ้่ายเหล่านั้น
ในบางไตรมาส จะคดิเป็นจํานวนเงนิทีค่อ่นขา้งสงู 

** เป็นคา่เชา่ทีด่นิของไตรมาส 4 ปี 2562 แตผู่โ้อนรายไดส้ทุธเิพิง่แจง้ขอรับชําระเงนิจากกองทนุในไตรมาสนี ้ 

ผลการดําเนนิงานทางการเงนิไตรมาส 1 ปี 2563   
 

รายไดร้วม 

รายไดร้วม สําหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เทา่กับ 232.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9.9% จากไตรมาสกอ่น โดยมสีาเหตหุลักมาจากรายไดจ้าก
เงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธเิพิม่ขึน้ 9.8% จากไตรมาสกอ่น เป็นเทา่กับ 231.8 ลา้นบาท ทัง้นี้ รายไดร้วมประกอบไปดว้ย 
รายไดจ้ากเงนิลงทุนในสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิและดอกเบีย้รับ คดิเป็นสดัสว่นประมาณ 99.8% และ 0.2% ของรายไดร้วม
ตามลําดบั  

ในไตรมาสนี้ รายไดข้องโครงการ หรอืรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเทา่กบั 282.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 11.0% จากไตรมาสกอ่น 
เนือ่งจากอัตราคา่ซือ้ไฟฟ้าเฉลีย่ของไตรมาสนี้สงูกวา่อัตราคา่ซือ้ไฟฟ้าเฉลีย่ของไตรมาสกอ่น ซึง่ในไตรมาสกอ่นมอีัตราคา่ซือ้ไฟฟ้า
ของจํานวนหน่วยไฟฟ้าสว่นทีเ่กนิ Capacity Factor รวมอยู่ดว้ย ทัง้นี้ รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในไตรมาส 1 ปี 2563 มาจาก
การผลติไฟฟ้าขายได ้46.6 ลา้นหน่วย โดยเป็นจํานวนหน่วยไฟฟ้าสว่นทีไ่มเ่กนิ Capacity Factor ทัง้หมด ทีอ่ตัราคา่ซือ้ไฟฟ้าเฉลีย่ 
5.66 บาทตอ่หน่วย (ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่)  

ในขณะที ่ค่าใชจ้า่ยของโครงการ สาํหรับไตรมาสนี้ เท่ากับ 50.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 17.0% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากมี
การชาํระคา่ใชจ้า่ยตามสญัญาจัดหาอะไหลแ่ละอปุกรณ์สาํหรับชว่งครึง่ปีแรกของปี 2563 จํานวน 5.7 ลา้นบาท คา่ใชจ้่ายหลกัของ
โครงการในไตรมาสนี้ประกอบดว้ย ภาษีมลูคา่เพิม่ในสว่นของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า คา่ใชจ้่ายตามสญัญาบรหิารจัดการและ
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้า และคา่ใชจ้า่ยตามสญัญาจัดหาอะไหลแ่ละอปุกรณ์ คดิเป็นสดัสว่น 36.6%, 27.8% และ 11.3% ของ
คา่ใชจ้่ายรวมของโครงการตามลําดับ  

สาํหรับคา่ซอ่มแซมโรงไฟฟ้าจํานวน 2.2 ลา้นบาท อนัเนื่องมาจากเกดิเหตเุครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้าทีโ่ครงการบา้นลํา 2 ไฟไหม ้/ 
ไฟฟ้าลัดวงจร จนเสยีหายทัง้หมด จํานวน 1 เครือ่ง เมือ่วนัที ่ 18 กันยายน 2562 นัน้ กองทนุไดรั้บเงนิคา่สนิไหมทดแทนจาก
บรษัิทรับประกนัภัยจํานวนเงนิ 1.7 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2563 ซึง่จะรับรูเ้ป็นรายไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2563 
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ในไตรมาสนี้ อตัรากําไรจากเงนิลงทุนในสญัญาโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิลดลงเป็น 82.1% เมือ่เทยีบกับ 83.0% ในไตรมาสก่อน 
สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้่ายของโครงการในอตัราทีส่งูกวา่การเพิม่ขึน้ของรายไดข้องโครงการ ดังทีไ่ดอ้ธบิายแลว้
กอ่นหนา้  

คา่ใชจ้า่ยรวม 

คา่ใชจ้า่ยรวม สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เทา่กบั 54.0 ลา้นบาท ลดลง 1.5% จากไตรมาสกอ่น สว่นหนึง่เนื่องมาจาก
คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายในการบรหิารกองทนุลดลง 12.9% จากไตรมาสกอ่นหนา้ เนื่องจากในไตรมาสกอ่นหนา้มคีา่ทีป่รกึษา
กฎหมาย จํานวน 0.9 ลา้นบาท อกีสว่นหนึง่มาจากตน้ทนุทางการเงนิทีล่ดลง 2.9% จากไตรมาสกอ่นหนา้ เนื่องมาจากการทยอย
ชาํระคนืเงนิตน้ อนึง่ คา่ใชจ้่ายอืน่เพิม่ขึน้ 31.8% จากไตรมาสกอ่นหนา้ เนื่องจากคา่ธรรมเนยีมในการปิดสมดุทะเบยีนเพือ่กําหนดสทิธิ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผลครัง้ที ่ 1 และเงนิคนืทนุครัง้ที ่ 1 รวมถงึคา่ธรรมเนยีมธนาคารในการโอนเงนิดงักลา่วเขา้บญัช ี
ผูถ้อืหน่วยลงทนุในไตรมาสนี้ จํานวน 0.7 ลา้นบาท ประกอบกับมภีาษีธุรกจิเฉพาะทีเ่พิม่ขึน้จํานวน 0.6 ลา้นบาท อนัเนื่องมาจาก
มกีารชําระภาษีธรุกจิเฉพาะสาํหรับการรับรายไดส้ทุธเิต็มเดอืนแลว้ทัง้สามเดอืนสําหรับเดอืนพฤศจกิายน 2562 ถงึเดอืนมกราคม 2563 
ในไตรมาสนี ้หากเทยีบกับไตรมาสกอ่นหนา้ทีก่องทนุชําระภาษีธรุกจิเฉพาะสาํหรับการรับรายไดส้ทุธริะหวา่งวนัที ่14 สงิหาคม 2562 
ถงึวนัที ่ 31 ตลุาคม 2562 เทา่นัน้ ทัง้นี ้ คา่ใชจ้่ายรวมประกอบไปดว้ย ตน้ทนุทางการเงนิ คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร
กองทนุ คา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตัดจําหน่าย และคา่ใชจ้่ายอืน่ คดิเป็นสดัสว่น 62.2%, 14.8%, 12.0% และ 
11.0% ของคา่ใชจ้า่ยรวมตามลําดับ  

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ

ในไตรมาส 1 ปี 2563 กองทนุมรีายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ178.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 13.8% จากไตรมาสกอ่น และมอีัตรากําไรจาก
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิเพิม่ขึน้เป็น 76.7% เมือ่เทยีบกับ 74.1% ในไตรมาสกอ่น สาเหตหุลักมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดร้วม 
ในขณะทีค่า่ใชจ้า่ยรวมลดลง ดงัทีไ่ดอ้ธบิายแลว้กอ่นหนา้  

รายการกําไรสุทธจิากการวดัคา่เงนิลงทุน 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 กองทุนมกีารปรับมูลค่าเงนิลงทนุในสัญญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ เพิม่ขึน้ใหเ้ป็นไปตามมูลค่ายุตธิรรมของ
สทิธใินรายไดส้ทุธทิีม่กีารประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ จํานวน 165.0 ลา้นบาท (จาก 7,826.0 ลา้นบาท เป็น 7,991.0 ลา้นบาท) 
จงึรับรูร้ายการกําไรสทุธจิากการวัดคา่เงนิลงทนุเทา่กับจํานวนดังกลา่ว ทัง้นี้ สาเหตทุีมู่ลคา่ยุตธิรรมของสทิธใินรายไดส้ทุธเิพิม่ขึน้ 
มาจากการพจิารณาใชจํ้านวนหน่วยไฟฟ้าเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้จรงิของปี 2560 – 2562 ในการประมาณการ ซึง่ทําใหม้ฐีานตัง้ตน้ในการ
ประมาณการสงูกวา่การประเมนิในไตรมาสกอ่นหนา้ทีม่กีารพจิารณาใชเ้พยีงจํานวนหน่วยไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้จรงิของปี 2561  

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธจิากการดําเนนิงาน 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 การเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน เทา่กับ 343.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 241.4% เมือ่เทยีบกับ
ไตรมาสกอ่น สาเหตหุลกัมาจากมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธใินรายไดส้ทุธทิีเ่พิม่ขึน้จากการประเมนิ ดงัทีไ่ดอ้ธบิายแลว้กอ่นหนา้ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

(หนว่ย : ลา้นบาท) 31 มนีาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ 7,991.0 7,826.0 
เงนิลงทนุในหลกัทรัพย ์ 35.0 134.8 
เงนิฝากธนาคาร 95.5 35.3 
สนิทรัพยอ์ืน่ 277.1 246.9 
รวมสนิทรพัย ์ 8,398.6 8,243.0 
คา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย 7.9 5.5 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2,918.2 2,968.8 
รวมหนีส้นิ 2,926.1 2,974.3 
สนิทรพัยส์ุทธ ิ 5,472.5 5,268.7 
ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 5,129.4 5,150.0 
กําไรสะสม  343.1 118.7 
สนิทรพัยส์ุทธติอ่หนว่ย (บาท) 10.6262 10.2303 
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สนิทรัพยร์วมของกองทนุ ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 มจํีานวน 8,398.6 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธิ
รายไดส้ทุธ ิ7,991.0 ลา้นบาท เงนิลงทนุในหลกัทรัพย ์35.0 ลา้นบาท เงนิฝากธนาคาร 95.5 ลา้นบาท และสนิทรัพยอ์ืน่ 277.1 ลา้นบาท 
(สนิทรัพยอ์ืน่โดยหลกั คอื ลกูหนีจ้ากสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ 161.1 ลา้นบาท และคา่ใชจ้่ายรอตัดบัญช ี 113.5 ลา้นบาท) 
หนีส้นิรวมมจํีานวน 2,926.1 ลา้นบาท โดยหลกัคอื เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจํานวน 2,918.2 ลา้นบาท  สนิทรัพยส์ทุธ ิ
(NAV) ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 เทา่กับ 5,472.5  ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 10.6262 บาทตอ่หน่วย 
 

การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 

กองทนุมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 ครัง้ (เวน้แตใ่นชว่งปีปฏทินิแรกและปีปฏทินิสดุทา้ย
ของการลงทนุของกองทนุ ซึง่ระยะเวลาการลงทนุหรอืระยะเวลาการจัดหาผลประโยชนใ์นทรัพยส์นิอาจไมเ่ต็มปีปฏทินิ บรษัิทจัดการ
จะใชด้ลุพนิจิในการพจิารณาจํานวนครัง้ของการจ่ายเงนิปันผลในปีดังกลา่วตามความเหมาะสม) ในกรณีทีก่องทนุมกํีาไรสะสมเพยีงพอ  

ทัง้นี ้ กองทนุจะจ่ายเงนิปันผลครัง้ที ่ 2 สาํหรับรอบผลการดําเนนิงานประจําไตรมาส 1 ปี 2563 ในอตัรา 0.26515 บาทตอ่หน่วย 
โดยกองทนุจะขึน้เครือ่งหมายไมไ่ดรั้บสทิธใินการรับเงนิปันผล (XD) วนัที ่22 พฤษภาคม 2563 ปิดสมดุทะเบยีนวนัที ่26 พฤษภาคม 2563 
และจ่ายเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในวนัที ่10 มถินุายน 2563  

 

รอบผลการดําเนนิงาน การจ่ายเงนิปันผล การจ่ายเงนิคนืทนุ รวมเงนิจ่าย 

ครัง้ที ่ บาทตอ่หน่วย คดิเป็นอัตราผลตอบแทนตอ่ปี 
(เทยีบกับราคาพาร ์

หลังคนืทนุจดทะเบยีน) 

ครัง้ที ่ บาทตอ่หน่วย บาทตอ่หน่วย 

7/8/62-31/12/62 1 0.23038 5.7% 1 0.040 0.27038 

1/1/63-31/3/63 2 0.26515* 10.7%   0.26515 

รวม 1-2 0.49553  1 0.040 0.53553 

 
* ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล กองทนุตอ้งมกีารกันสํารองเงนิไวบ้างสว่นจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิเพือ่ใหม้สีภาพคลอ่งคงเหลอืเพยีงพอ

สําหรับการจ่ายชําระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ทีกํ่าลังจะถงึกําหนดชําระในชว่งปลายเดอืนพฤษภาคม 2563 ประมาณ 27.4 ลา้นบาท ตลอดจน
คา่ใชจ้่ายอืน่ๆในการดําเนนิงานตามปกตขิองกองทุนในอนาคตอันใกลน้ี้ก่อนทีจ่ะไดรั้บรายไดสุ้ทธอิกีครัง้ (รายไดสุ้ทธปิระจําเดอืนเมษายน 2563) 
ในชว่งปลายเดอืนมถินุายน 2563 
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