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ผลการดําเนนิงานทางการเงนิ 

(หนว่ย : ลา้นบาท)  ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

% 
เปลีย่นแปลง 

(QoQ) 
ครึง่แรก      
ปี 2563 

รายไดร้วม 221.1 232.1 (4.8)% 453.3 
   รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสัญญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ 219.3 231.8 (5.4)% 451.1 
   ดอกเบีย้รับ 0.1 0.3 (63.2)% 0.5 
   รายไดอ้ืน่ 1.7 - - 1.7 
คา่ใชจ้า่ยรวม 48.1 54.0 (11.0)% 102.1 
   คา่ธรรมเนยีมและค่าใชจ้่ายในการบรหิารกองทนุ 8.1 8.0 2.1% 16.1 

   คา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตัดจําหน่าย*    6.5 6.5 0.0% 13.0 

   ตน้ทนุทางการเงนิ    27.5 33.6 (18.3)% 61.0 

   คา่ใชจ้่ายอืน่  6.0 5.9 0.6% 12.0 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ 173.0 178.1 (2.9)% 351.2 

รวมรายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธจิากเงนิลงทนุ (24.0) 165.0 (114.5)% 141.0 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดําเนนิงาน 149.0 343.1 (56.6)% 492.2 

อตัรากําไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ(%) 78.3% 76.7%  77.5% 

*  กองทนุมกีารตัดจําหน่ายคา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นเวลา 5 ปี นับแตวั่นจดทะเบยีนกองทนุ (วันที ่7 สงิหาคม 2562) 
ดว้ยวธิีเสน้ตรง  

 

สรปุผลการดาํเนนิงานไตรมาส 2 ปี 2563  ................. สรปุผลการดาํเนนิงานคร ึง่แรกปี 2563                           

• รายไดร้วม สําหรับไตรมาส 2 ปี 2563 ลดลง 4.8% จาก
ไตรมาสกอ่น เป็น 221.1 ลา้นบาท 

• รายไดร้วม สาํหรับครึง่แรกปี 2563 เทา่กบั 453.3 ลา้นบาท 

• รายได้จากการลงทุนสุทธิ สําหรับไตรมาส 2 ปี 2563 
ลดลง 2.9% จากไตรมาสกอ่นเป็น 173.0 ลา้นบาท 

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิสําหรับครึง่แรกปี 2563 เท่ากับ 
351.2 ลา้นบาท 

• การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดําเนนิงาน 
สําหรับไตรมาส 2 ปี 2563 เป็น 149.0 ลา้นบาท ลดลง 56.6% 
เมือ่เทยีบกบัไตรมาสกอ่น 

• การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน 
สาํหรับครึ่งแรกปี 2563 เท่ากับ 492.2 ลา้นบาท  

• อตัรากําไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิสําหรับไตรมาส 2 
ปี 2563 เทา่กบั 78.3% เทยีบกบั 76.7% ในไตรมาสกอ่น 

• อตัรากําไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิสําหรับครึง่แรก
ปี 2563 เทา่กบั 77.5% 

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 เทา่กับ 5,485.0 ลา้นบาท หรอื คดิเป็น 10.6505 บาทตอ่หน่วย 
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รายไดจ้ากสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ

(หนว่ย : ลา้นบาท) ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

% 
เปลีย่นแปลง 

(QoQ) 
ครึง่แรก         
ปี 2563 

รายไดข้องโครงการ 269.9 282.3 (4.4)% 552.2 
   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 269.9 282.3 (4.4)% 552.2 
คา่ใชจ้า่ยของโครงการ* 50.6 50.5 0.3% 101.1 
   คา่เชา่ทีด่นิ 1.7 0.7** 142.6% 2.3 

   คา่ใชจ้่ายตามสัญญาบรหิารจัดการและบํารงุรักษาโรงไฟฟ้า 14.0 14.0 0.0% 28.1 

   คา่ใชจ้่ายตามสัญญาจัดหาอะไหลแ่ละอปุกรณ ์   - 5.7 (100.0)% 5.7 

   คา่ใชจ้่ายตามสัญญาจา้งบรหิารและจัดการทั่วไป    1.5 1.5 0.0% 3.1 

   คา่ใชจ้่ายตามสัญญาจา้งงานโยธาและซอ่มบํารงุทั่วไป 2.3 2.3 0.0% 4.6 

   คา่ตอบแทนในการใชส้ทิธขิายไฟฟ้า*** 2.5 2.1 21.5% 4.6 

   เงนิสมทบกองทนุพัฒนาไฟฟ้า****    0.5 0.5 (0.9)% 0.9 

   คา่เบีย้ประกันภัย    4.9 - N/A 4.9 

   ภาษีมลูคา่เพิม่ในสว่นของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 17.7 18.5 (4.4)% 36.1 

   ค่าซอ่มแซมโรงไฟฟ้า 0.4 - N/A 0.4 

   คา่ใชจ้่ายแบบเหมา 5.1 5.1 0.0% 10.2 

รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ 219.3 231.8 (5.4)% 451.1 

อตัรากําไรจากเงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ 81.2% 82.1%  81.7% 
* การบันทกึบัญชขีองคา่ใชจ้่ายของโครงการแตล่ะรายการนัน้ จะองิตามรอบการชําระเงนิ ทัง้นี ้คา่ใชจ้่ายของโครงการส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่าย

ทีม่กีารบันทกึบัญชเีป็นรายเดอืน ยกเวน้ (1) ค่าเชา่ทีด่นิจะมกีารบันทกึบัญชเีป็นรายปี ตามรอบการชําระค่าเชา่ทีด่นิของแต่ละโครงการ ซึง่จะอยู่
ในชว่งไตรมาสที ่2 – ไตรมาสที ่4 ของแตล่ะปี (2) คา่เบีย้ประกันภัยจะมกีารบันทกึบัญชเีป็นรายปี (ระยะเวลาคุม้ครองตามกรมธรรมท์ีเ่กีย่วขอ้ง
จะครบกําหนดทุกๆ วันที ่30 มถิุนายน ของแต่ละปี) และ (3) ค่าใชจ้่ายตามสัญญาจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์จะมกีารบันทกึบัญชคีราวละ 
6 เด ือน ในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ของแต่ละปี ซึง่วธิ ีการบันทกึบัญชดีังกล่าวอาจส่งผลใหก้ารบันทกึบัญชสํีาหรับ
ค่าใชจ้่ายเหล่านั้นในบางไตรมาส จะคดิเป็นจํานวนเงนิทีค่อ่นขา้งสงู 

** เป็นคา่เชา่ทีด่นิของไตรมาส 4 ปี 2562 แตผู่โ้อนรายไดเ้พิง่แจง้ขอรับชําระเงนิจากกองทนุในไตรมาส 1 ปี 2563 
*** ผูโ้อนรายไดจ้ะตัง้เบกิคา่ใชจ้่ายรายการนีม้ายังกองทนุในเดอืนที ่3 ถัดจากเดอืนทีม่กีารผลติไฟฟ้า เชน่ คา่ตอบแทนในการใชส้ทิธขิายไฟฟ้า

ทีบั่นทกึบัญชปีระจําเดอืนมถินุายน 2563 จะเป็นคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการผลติไฟฟ้าประจําเดอืนมนีาคม 2563  
****   ผูโ้อนรายไดจ้ะตัง้เบกิค่าใชจ้่ายรายการนี้มายังกองทุนในเดอืนที ่2 ถัดจากเดอืนทีม่กีารผลติไฟฟ้า เช่น เงนิสมทบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

ทีบั่นทกึบัญชปีระจําเดอืนมถินุายน 2563 จะเป็นคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการผลติไฟฟ้าประจําเดอืนเมษายน 2563 

ผลการดําเนนิงานทางการเงนิไตรมาส 2 ปี 2563   
 

รายไดร้วม 

รายไดร้วม สาํหรับไตรมาส 2 ปี 2563 เทา่กบั 221.1 ลา้นบาท ลดลง 4.8% จากไตรมาสกอ่น โดยมสีาเหตหุลักมาจากรายไดจ้าก
เงนิลงทุนในสัญญาโอนสทิธริายไดส้ทุธลิดลง 5.4% จากไตรมาสก่อน เป็นเท่ากับ 219.3 ลา้นบาท ทัง้นี้ รายไดร้วมประกอบไปดว้ย 
รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิรายไดอ้ืน่ และดอกเบีย้รับ คดิเป็นสัดสว่นประมาณ 99.2% 0.7% และ 0.1% 
ของรายไดร้วมตามลําดับ โดยรายไดอ้ื่น คือ เงนิค่าสนิไหมทดแทนทีไ่ดรั้บจากกรมธรรม์ประกันความเสีย่งภัยทรัพย์สนิของ
โครงการบา้นลํา 2 ซึง่เกดิเหตทุรัพยส์นิเสยีหายขึน้เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2562 

ในไตรมาสนี ้รายไดข้องโครงการ หรอืรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเทา่กบั 269.9 ลา้นบาท ลดลง 4.4% จากไตรมาสกอ่น โดยมสีาเหตหุลกั
มาจากระยะเวลาซอ่มบํารงุระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคทีน่านกวา่ไตรมาสทีผ่่านมา ซึง่ทําใหโ้รงไฟฟ้าตอ้งหยุดผลติ หรอื ผลติ
ไฟฟ้าไดไ้มเ่ต็มประสทิธภิาพ ประกอบกับการเริม่เขา้สูช่ว่งฤดฝูนในชว่งปลายไตรมาส สง่ผลใหจํ้านวนหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติไดใ้นไตรมาสนี้
ตํา่กวา่ไตรมาสทีผ่่านมา ทัง้นี ้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในไตรมาส 2 ปี 2563 มาจากการผลติไฟฟ้าขายได ้44.6 ลา้นหน่วย โดยเป็น
จํานวนหน่วยไฟฟ้าสว่นทีไ่มเ่กนิ Capacity Factor ทัง้หมด ทีอ่ตัราคา่ซือ้ไฟฟ้าเฉลีย่ 5.66 บาทตอ่หน่วย (ยังไมร่วมภาษีมูลคา่เพิม่)  
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ในขณะที ่คา่ใชจ้า่ยของโครงการ สาํหรับไตรมาสนี้ เท่ากับ 50.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 0.3% จากไตรมาสก่อน โดยไตรมาสนี้ 
กองทุนมกีารชาํระคา่เบีย้ประกันภัยของโรงไฟฟ้าทัง้ 19 โครงการ สําหรับความคุม้ครองรอบใหมใ่นชว่งวนัที ่ 30 มถินุายน 2563 
ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2564 จํานวน 4.9 ลา้นบาท และคา่ซอ่มแซมโรงไฟฟ้าทีโ่ครงการหัวหวา้ 1 (เหตไุฟไหมทุ้ง่หญา้ภายนอกแลว้
ลามมาทีบ่รเิวณรัว้โครงการซึง่เกดิขึน้ในเดอืนกมุภาพันธ ์2563) และโครงการหว้ยสะแก (เหตฟุ้าผ่าซึง่เกดิขึน้ในเดอืนพฤษภาคม 2563) 
จํานวนรวม 0.4 ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ยหลักของโครงการในไตรมาสนีป้ระกอบดว้ย ภาษีมลูคา่เพิม่ในสว่นของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 
คา่ใชจ้่ายตามสญัญาบรหิารจัดการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า และคา่ใชจ้า่ยแบบเหมา คดิเป็นสดัสว่น 34.9%, 27.8% และ 10.1% 
ของคา่ใชจ้่ายรวมของโครงการตามลําดับ  

สาํหรับคา่ซอ่มแซมโรงไฟฟ้าจํานวน 0.4 ลา้นบาท ขา้งตน้ มกีารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมจากกรมธรรมป์ระกนัความเสีย่งภัยทรัพยส์นิแลว้
บางสว่น แตจ่ะไมไ่ดม้กีารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมจากกรมธรรมป์ระกนัภัยธรุกจิหยุดชะงัก เนื่องจากทรัพยส์นิทีเ่สยีหายไม่ไดส้ง่ผลกระทบ
ตอ่การผลติไฟฟ้า และ/หรอื การซอ่มแซมทรัพยส์นิทีเ่สยีหายดําเนนิการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทรับประกนัภัยไม่คุม้ครอง  

ในไตรมาสนี้ อตัรากําไรจากเงนิลงทุนในสญัญาโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิลดลงเป็น 81.2% เมือ่เทยีบกับ 82.1% ในไตรมาสกอ่น 
สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ดงัทีไ่ดอ้ธบิายแลว้กอ่นหนา้  

คา่ใชจ้า่ยรวม 

คา่ใชจ้า่ยรวม สําหรับไตรมาส 2 ปี 2563 เทา่กบั 48.1 ลา้นบาท ลดลง 11.0% จากไตรมาสกอ่น เกดิจากตน้ทนุทางการเงนิทีล่ดลง 
18.3% จากไตรมาสกอ่นหนา้ เนือ่งมาจากการทยอยชําระคนืเงนิตน้ ทัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยรวมประกอบไปดว้ย ตน้ทนุทางการเงนิ คา่ธรรมเนยีม
และคา่ใชจ้่ายในการบรหิารกองทนุ คา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตดัจําหน่าย และคา่ใชจ้่ายอืน่ คดิเป็นสดัสว่น 
57.1%, 16.9%, 13.5% และ 12.5% ของคา่ใชจ้่ายรวมตามลําดับ  

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ

ในไตรมาส 2 ปี 2563 กองทนุมรีายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ173.0 ลา้นบาท ลดลง 2.9% จากไตรมาสกอ่น และมอีัตรากําไรจาก
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิเพิม่ขึน้เป็น 78.3% เมือ่เทยีบกบั 76.7% ในไตรมาสกอ่น สาเหตหุลักมาจากการลดลงของคา่ใชจ้่ายรวม 
ในอตัราทีส่งูกวา่การลดลงของรายไดร้วม ดงัทีไ่ดอ้ธบิายแลว้กอ่นหนา้  

รายการขาดทนุสทุธจิากการวดัคา่เงนิลงทุน 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 กองทนุมกีารปรับมูลคา่เงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิลดลงใหเ้ป็นไปตามมูลคา่ยุตธิรรมของสทิธิ
ในรายไดส้ทุธทิีม่กีารประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ จํานวน 24.0 ลา้นบาท (จาก 7,991.0 ลา้นบาท เป็น 7,967.0 ลา้นบาท) จงึรับรู ้
รายการขาดทนุสทุธจิากการวดัคา่เงนิลงทนุเทา่กับจํานวนดงักลา่ว  

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธจิากการดําเนนิงาน 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 การเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน เทา่กับ 149.0 ลา้นบาท ลดลง 56.6% เมือ่เทยีบกับ
ไตรมาสกอ่น สาเหตหุลกัมาจากมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธใินรายไดส้ทุธทิีล่ดลงจากการประเมนิ ดงัทีไ่ดอ้ธบิายแลว้กอ่นหนา้ 

ผลการดําเนนิงานทางการเงนิคร ึง่แรก ปี 2563   

รายไดร้วม 

รายไดร้วม สาํหรับครึง่แรก ปี 2563 เทา่กบั 453.3 ลา้นบาท ทัง้นี ้รายไดร้วมประกอบไปดว้ย รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธิ
รายไดส้ทุธ ิรายไดอ้ืน่ และดอกเบีย้รับ คดิเป็นสดัสว่นประมาณ 99.5% 0.4% และ 0.1% ของรายไดร้วมตามลําดับ โดยรายไดอ้ืน่ 
คอื เงนิคา่สนิไหมทดแทนทีไ่ดรั้บจากกรมธรรมป์ระกนัความเสีย่งภัยทรัพยส์นิของโครงการบา้นลํา 2 ซึง่เกดิเหตทุรัพยส์นิเสยีหายขึน้
เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2562 

ในครึง่แรก ปี 2563 รายไดข้องโครงการ หรอืรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเทา่กบั 552.2 ลา้นบาท ทัง้นี้ รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
ในครึง่แรก ปี 2563 มาจากการผลติไฟฟ้าขายได ้91.2 ลา้นหน่วย โดยเป็นจํานวนหน่วยไฟฟ้าสว่นทีไ่มเ่กนิ Capacity Factor ทัง้หมด 
ทีอ่ัตราคา่ซือ้ไฟฟ้าเฉลีย่ 5.66 บาทตอ่หน่วย (ยังไมร่วมภาษีมูลคา่เพิม่)  

ในขณะที ่คา่ใชจ้า่ยของโครงการ สําหรับครึง่แรก ปี 2563 เทา่กับ 101.1 ลา้นบาท คา่ใชจ้่ายหลักของโครงการในครึง่แรก ปี 2563 
ประกอบดว้ย ภาษีมูลคา่เพิม่ในสว่นของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า คา่ใชจ้า่ยตามสญัญาบรหิารจัดการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า และ
คา่ใชจ้่ายแบบเหมา คดิเป็นสดัสว่น 35.7%, 27.8% และ 10.1% ของคา่ใชจ้่ายรวมของโครงการตามลําดบั  

ในครึง่แรก ปี 2563 อตัรากําไรจากเงนิลงทุนในสญัญาโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิเทา่กบั 81.7%  
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คา่ใชจ้า่ยรวม 

คา่ใชจ้า่ยรวม สําหรับครึง่แรก ปี 2563 เทา่กบั 102.1 ลา้นบาท ทัง้นี ้ คา่ใชจ้า่ยรวมประกอบไปดว้ย ตน้ทนุทางการเงนิ 
คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายในการบรหิารกองทนุ คา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตดัจําหน่าย และคา่ใชจ้า่ยอืน่ คดิเป็น
สดัสว่น 59.8%, 15.8%, 12.7% และ 11.7% ของคา่ใชจ้่ายรวมตามลําดับ  

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ

ในครึง่แรก ปี 2563 กองทนุมรีายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ351.2 ลา้นบาท และมอีตัรากําไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ77.5%  

รายการกําไรสุทธจิากการวดัคา่เงนิลงทุน 

ในครึง่แรก ปี 2563 กองทนุมกีารปรับมูลคา่เงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิเพิม่ขึน้ใหเ้ป็นไปตามมูลคา่ยุตธิรรมของสทิธิ
ในรายไดส้ทุธทิีม่กีารประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ จํานวน 141.0 ลา้นบาท (จาก 7,826.0 ลา้นบาท เป็น 7,967.0 ลา้นบาท) จงึรับรู ้
รายการกําไรสทุธจิากการวัดคา่เงนิลงทนุเทา่กับจํานวนดังกลา่ว ทัง้นี้ สาเหตทุีมู่ลคา่ยุตธิรรมของสทิธใินรายไดส้ทุธเิพิม่ขึน้ในปีนี ้
มาจากการพจิารณาใชจํ้านวนหน่วยไฟฟ้าเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้จรงิของปี 2560 – 2562 ในการประมาณการจํานวนหน่วยไฟฟ้าทีจ่ะผลติได ้
ซึง่ทําใหม้ฐีานตัง้ตน้ในการประมาณการสงูกวา่การประเมนิในปีกอ่นหนา้ทีม่กีารพจิารณาใชเ้พียงจํานวนหน่วยไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้จรงิ
ของปี 2561 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธจิากการดําเนนิงาน 

ในครึง่แรก ปี 2563 การเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน เทา่กบั 492.2 ลา้นบาท  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

(หนว่ย : ลา้นบาท) 30 มถิุนายน 2563 31 มนีาคม 2563 
เงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ 7,967.0 7,991.0 
เงนิลงทนุในหลกัทรัพย ์ 45.0 35.0 
เงนิฝากธนาคาร 94.6 95.5 
สนิทรัพยอ์ืน่ 248.9 277.1 
รวมสนิทรพัย ์ 8,355.5 8,398.6 
คา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย 8.6 7.9 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2,861.9 2,918.2 
รวมหนีส้นิ 2,870.5 2,926.1 
สนิทรพัยส์ุทธ ิ 5,485.0 5,472.5 
ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 5,129.4 5,129.4 
กําไรสะสม  355.6 343.1 
สนิทรพัยส์ุทธติอ่หนว่ย (บาท) 10.6505 10.6262 

สนิทรัพยร์วมของกองทนุ ณ วนัที ่ 30 มถินุายน 2563 มจํีานวน 8,355.5 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธิ
รายไดส้ทุธ ิ7,967.0 ลา้นบาท เงนิลงทนุในหลกัทรัพย ์45.0 ลา้นบาท เงนิฝากธนาคาร 94.6 ลา้นบาท และสนิทรัพยอ์ืน่ 248.9 ลา้นบาท 
(สนิทรัพยอ์ืน่โดยหลกั คอื ลกูหนีจ้ากสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ 140.7 ลา้นบาท และคา่ใชจ้่ายรอตัดบัญช ี 107.0 ลา้นบาท) 
หนีส้นิรวมมจํีานวน 2,870.5 ลา้นบาท โดยหลกัคอื เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจํานวน 2,861.9 ลา้นบาท  สนิทรัพยส์ทุธ ิ
(NAV) ณ วนัที ่30 มถินุายน 2563 เทา่กบั 5,485.0  ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 10.6505 บาทตอ่หน่วย 
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การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 

กองทนุมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 ครัง้ (เวน้แตใ่นชว่งปีปฏทินิแรกและปีปฏทินิสดุทา้ย
ของการลงทนุของกองทนุ ซึง่ระยะเวลาการลงทนุหรอืระยะเวลาการจัดหาผลประโยชนใ์นทรัพยส์นิอาจไมเ่ต็มปีปฏทินิ บรษัิทจัดการ
จะใชด้ลุพนิจิในการพจิารณาจํานวนครัง้ของการจ่ายเงนิปันผลในปีดังกลา่วตามความเหมาะสม) ในกรณีทีก่องทนุมกํีาไรสะสมเพยีงพอ  

โดยตัง้แตว่นัทีก่องทนุจัดตัง้สาํเร็จ กองทนุไดม้กีารจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไปแลว้ดงันี ้

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

สําหรับการจ่ายชําระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ทีกํ่าลังจะถงึกําหนดชําระ ตลอดจนค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ในการดําเนนิงานตามปกตขิองกองทุนในอนาคต
อันใกลก้อ่นทีจ่ะไดรั้บรายไดส้ทุธอิกีครัง้  

 

 


