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ผลการดาํเนนิงานทางการเงนิ 

(หนว่ย : ลา้นบาท)  ไตรมาส 2 
ปี 2565 

ไตรมาส 2 
ปี 2564 

% 
เปลยีนแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 1 
ปี 2565 

% 
เปลยีนแปลง 

(QoQ) 

ครงึแรก 
ปี 2565 

ครงึแรก   
ปี 2564 

% 
เปลยีนแปลง 

(YoY) 
รายไดร้วม 216.4 222.5 (2.8)% 225.8 (4.2)% 442.2 460.1 (3.9)%
   รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธ ิ
      รายไดส้ทุธ ิ

216.3 222.0 (2.6)% 225.4 (4.0)% 441.6 459.5 (3.9)% 

   ดอกเบยีรับ 0.1 0.1 20.0% 0.1 6.3% 0.2 0.1 20.7% 
   รายไดอ้นื - 0.4 (100.0)% 0.3 (100.0)% 0.4 0.5 (32.3)% 
คา่ใชจ้า่ยรวม 42.2 45.5 (7.2)% 41.5 1.6% 83.7 90.0 (7.1)%
   คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
     กองทนุ 

7.3 9.0 (18.6)% 7.4 (1.3)% 14.7 17.3 (15.1)% 

   คา่ใชจ้า่ยในการออกและเสนอขาย     
     หน่วยลงทนุตัดจําหน่าย*    

6.5 6.5 0.0% 6.4 1.1% 13.0 12.9 0.0% 

   ตน้ทนุทางการเงนิ    22.0 24.1 (9.0)% 22.3 (1.3)% 44.2 48.5 (8.8)% 

   คา่ใชจ้า่ยอนื  6.4 5.9 9.3% 5.4 18.5% 11.8 11.3 4.9% 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ 174.2 177.0 (1.6)% 184.3 (5.5)% 358.5 370.1 (3.1)%

กําไร (ขาดทนุ) สทุธจิากเงนิลงทนุ (129.0) (13.0) (892.3)% (293.0) 56.0% (422.0) (29.0) (1,355.2)% 
การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยส์ทุธ ิ       
   จากการดําเนนิงาน 

45.2 164.0 (72.4)% (108.7) 141.6% (63.5) 341.1 (118.6)% 

อตัรากําไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ(%) 80.5% 79.6% 81.6%  81.1% 80.4%

*  กองทุนมกีารตัดจําหน่ายค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นเวลา 5 ปี นับแตว่ันจดทะเบยีนกองทุน (วันท ี7 สงิหาคม 2562) 
ดว้ยวธิเีสน้ตรง 

สรปุผลการดาํเนนิงานไตรมาส 2 ปี 2565  ................. สรปุผลการดาํเนนิงานครงึแรกปี 2565                         

 รายไดร้วม สําหรับไตรมาส 2 ปี 2565 ลดลง 2.8% จาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 4.2% จากไตรมาสก่อน 
เป็น 216.4 ลา้นบาท 

 รายไดร้วม สําหรับครงึแรกปี 2565 เทา่กับ 442.2 ลา้นบาท 
ลดลง 3.9% จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

 รายไดจ้ากการลงท ุนสุทธ ิสําหรับไตรมาส 2 ปี  2565 
ลดลง 1.6% จากไตรมาสเดยีวก ันของปีก ่อน และลดลง 
5.5% จากไตรมาสกอ่นเป็น 174.2 ลา้นบาท 

 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิสําหรับครงึแรกปี 2565 เท่ากับ 
358.5 ลา้นบาท ลดลง 3.1% จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

 การเปลียนแปลงในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดําเนนิงาน 
สําหรับไตรมาส 2 ปี 2565 เป็น 45.2 ลา้นบาท ลดลง 72.4% 
จากไตรมาสเด ียวกันของปีก่อน แต่เพิมขึน 141.6% จาก
ไตรมาสกอ่น 

 การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดําเนนิงาน 
สําหรับครึงแรกปี 2565 เท่ากับ -63.5 ลา้นบาท ลดลง 
118.6% จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

 อตัรากําไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิสําหรับไตรมาส 2 
ปี 2565 เท่ากับ 80.5% เทยีบกับ 79.6% ในไตรมาสเดยีวกัน
ของปีกอ่น และ 81.6% ในไตรมาสกอ่น 

 อตัรากําไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสุทธ ิสําหรับครงึแรก
ปี 2565 เท่ากับ 81.1% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  
ที 80.4% 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ณ วนัท ี30 มถินุายน 2565 เทา่กบั 5,176.2 ลา้นบาท หรอื คดิเป็น 10.0509 บาทตอ่หน่วย 
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รายไดจ้ากสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ

(หนว่ย : ลา้นบาท)  ไตรมาส 2 
ปี 2565 

ไตรมาส 2 
ปี 2564 

% 
เปลยีนแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 1 
ปี 2565 

% 
เปลยีนแปลง 

(QoQ) 

ครงึแรก
ปี 2565 

ครงึแรก   
ปี 2564 

% 
เปลยีนแปลง 

(YoY) 
รายไดข้องโครงการ 262.6 268.8 (2.3)% 281.2 (6.6)% 543.7 559.6 (2.8)%
   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 262.6 268.8 (2.3)% 281.2 (6.6)% 543.7 559.6 (2.8)% 
   รายไดจ้ากการจําหน่ายทรัพยส์นิ 0.0 - N/A - N/A 0.0 - N/A 
   เงนิทผีูโ้อนรายไดโ้อนเขา้มาผดิ - - N/A - N/A - - N/A 
คา่ใชจ้า่ยของโครงการ* 46.3 46.8 (1.0)% 55.8 (17.0)% 102.1 100.1 2.0%
   คา่เชา่ทดีนิ 1.7 1.7 0.0% 0.7 142.6% 2.3 2.3 0.0% 

   คา่ใชจ้า่ยตามสญัญาบรหิารจัดการและ 
     บํารงุรักษาโรงไฟฟ้า 

14.1 14.0 0.0% 14.1 0.0% 28.1 28.1 0.0% 

   คา่ใชจ้า่ยตามสญัญาจัดหาอะไหลแ่ละอปุกรณ์   - - N/A 5.7 (100.0)% 5.7 5.7 0.0% 

   คา่ใชจ้า่ยตามสญัญารับประกนัเครอืงแปลง 
     กระแสไฟฟ้า 

- - N/A 5.1 (100.0)% 5.1 2.4 117.5% 

   คา่ใชจ้า่ยตามสญัญาจา้งบรหิารและจัดการทัวไป   1.6 1.6 2.5% 1.6 0.0% 3.3 3.2 2.5% 

   คา่ใชจ้า่ยตามสญัญาจา้งงานโยธาและ 
     ซอ่มบํารงุทัวไป 

2.4 2.4 2.5% 2.4 0.0% 4.9 4.8 2.5% 

   คา่ตอบแทนในการใชส้ทิธขิายไฟฟ้า** 2.5 2.7 (8.1)% 1.9 31.6% 4.4 4.5 (1.5)% 

   เงนิสมทบกองทนุพัฒนาไฟฟ้า***    0.4 0.5 (3.8)% 0.5 (5.7)% 0.9 0.9 (1.3)% 

   คา่เบยีประกนัภัย    - - N/A - N/A - - N/A 

   ภาษีมลูคา่เพมิในสว่นของรายได ้
     จากการขายไฟฟ้า 

17.2 17.6 (2.3)% 18.4 (6.6)% 35.6 36.6 (2.8)% 

   คา่ซอ่มแซมโรงไฟฟ้า 1.0 1.1 (6.9)% - N/A 1.0 1.1 (8.5)% 

   คา่ใชจ้า่ยแบบเหมา 5.4 5.2 2.5% 5.4 0.0% 10.8 10.5 2.5% 

   คนืเงนิทผีูโ้อนรายไดโ้อนเขา้มาผดิ - - N/A - N/A - - N/A 

รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธ ิ
   รายไดส้ทุธ ิ

216.3 222.0 (2.6)% 225.4 (4.0)% 441.6 459.5 (3.9)%

อตัรากําไรจากเงนิลงทนุในสญัญาโอน 
   สทิธริายไดส้ทุธ ิ

82.4% 82.6% 80.2%  81.2% 82.1%

* การบันทกึบัญชีของค่าใชจ้่ายของโครงการแต่ละรายการนัน จะองิตามรอบการชําระเงิน ทังนี ค่าใชจ้่ายของโครงการส่วนใหญ่
เป็นค่าใชจ้่ายทีมกีารบันทกึบัญชเีป็นรายเดอืน ยกเวน้ (1) ค่าเชา่ทีดนิจะมกีารบันทกึบัญชเีป็นรายปี ตามรอบการชําระค่าเชา่ทีดนิ
ของแต่ละโครงการ (2) ค่าเบยีประกันภัยจะมกีารบันทกึบัญชเีป็นรายปี (ระยะเวลาคุม้ครองตามกรมธรรมท์เีกยีวขอ้งจะครบกําหนดทุก ๆ 
วันท ี30 มถินุายน ของแตล่ะปี) (3) คา่ใชจ้า่ยตามสญัญาจัดหาอะไหลแ่ละอปุกรณ์จะมกีารบันทกึบัญชคีราวละ 6 เดอืน ในชว่งไตรมาสท ี1 
และไตรมาสที 3 ของแต่ละปี และ (4) ค่าใชจ้่ายตามสัญญารับประกันเครอืงแปลงกระแสไฟฟ้าจะมกีารบันทกึบัญชคีราวละ 6 เดอืน 
ในชว่งไตรมาสท ี1 และไตรมาสที 3 ของแต่ละปี ซงึวธิกีารบันทกึบัญชดีังกล่าวอาจสง่ผลใหก้ารบันทกึบัญชสํีาหรับค่าใชจ้่ายเหลา่นัน
ในบางไตรมาส จะคดิเป็นจํานวนเงนิทคีอ่นขา้งสงู  

** ผูโ้อนรายไดจ้ะตังเบกิคา่ใชจ้่ายรายการนมีายังกองทนุในเดอืนท ี3 ถัดจากเดอืนทมีกีารผลติไฟฟ้า เชน่ คา่ตอบแทนในการใชส้ทิธขิายไฟฟ้า
ทบัีนทกึบัญชปีระจําเดอืนมถินุายน 2565 จะเป็นคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากการผลติไฟฟ้าประจําเดอืนมนีาคม 2565  

***  ผูโ้อนรายไดจ้ะตังเบกิค่าใชจ้่ายรายการนีมายังกองทุนในเดอืนท ี2 ถัดจากเดอืนทมีกีารผลติไฟฟ้า เชน่ เงนิสมทบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ทบัีนทกึบัญชปีระจําเดอืนมถินุายน 2565 จะเป็นคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากการผลติไฟฟ้าประจําเดอืนเมษายน 2565 

ผลการดาํเนนิงานทางการเงนิไตรมาส 2 ปี 2565   
 

รายไดร้วม 

รายไดร้วม สําหรับไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากับ 216.4 ลา้นบาท ลดลง 2.8% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 
4.2% จากไตรมาสกอ่น โดยมสีาเหตุหลักมาจากรายไดจ้ากเงนิลงทุนในสัญญาโอนสทิธริายไดส้ทุธลิดลง 2.6% จากไตรมาสเดยีวกัน
ของปีกอ่น เป็น 216.3 ลา้นบาท และลดลง 4.0% จากไตรมาสกอ่น  
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ในไตรมาสน ีรายไดข้องโครงการ ซงึเป็นรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเป็นสว่นใหญ ่เทา่กบั 262.6 ลา้นบาท  

 เมอืเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในไตรมาสนลีดลง 2.3% จากจํานวนหน่วยไฟฟ้าทขีายได ้
ลดลง 2.1% โดยมสีาเหตหุลกัมาจากคา่ความเขม้แสงอาทติยท์ลีดลง 

 เมือเทยีบกับไตรมาสก่อน รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในไตรมาสนีลดลง 6.6% จากจํานวนหน่วยไฟฟ้าทขีายไดล้ดลง 
6.6% อันเป็นผลจากลักษณะของฤดกูาลทเีปลยีนแปลงไป  

ทังน ีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในไตรมาสนมีาจากการผลติไฟฟ้าขายได ้43.4 ลา้นหน่วย 

ในไตรมาสน ีคา่ใชจ้า่ยของโครงการ เทา่กบั 46.3 ลา้นบาท  

 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ค่าใชจ้่ายของโครงการในไตรมาสนีลดลง 1.0% สาเหตุหลักมาจาก
ภาษีมลูคา่เพมิในสว่นของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าลดลง ซงึสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าทลีดลง 

 เมอืเทยีบกบัไตรมาสกอ่น คา่ใชจ้า่ยของโครงการในไตรมาสนลีดลง 17.0% สาเหตหุลักมาจากในไตรมาสนไีมม่กีารชําระ 
คา่ใชจ้่ายตามสญัญาจัดหาอะไหลแ่ละอปุกรณ์ และคา่ใชจ้่ายตามสัญญารับประกันเครอืงแปลงกระแสไฟฟ้า ในขณะที
ในไตรมาสกอ่นมกีารชําระคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว 

ในไตรมาสนี อตัรากําไรจากเงนิลงทุนในสญัญาโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิอยูท่ ี82.4% เมอืเทยีบกับ 82.6% ในไตรมาสเดยีวกัน
ของปีกอ่น และ 80.2% ในไตรมาสกอ่น  

คา่ใชจ้า่ยรวม 

คา่ใชจ้า่ยรวม สําหรับไตรมาส 2 ปี 2565 เทา่กบั 42.2 ลา้นบาท ลดลง 7.2% จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น สาเหตหุลักมาจาก
ตน้ทนุทางการเงนิทลีดลงจากการทยอยชําระคนืเงนิตน้เป็นประจําทกุเดอืนตงัแตเ่ดอืนธันวาคม 2562 และคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย
ในการบรหิารกองทนุทลีดลงจากคา่ธรรมเนยีมในการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิทลีดลง โดยไตรมาสนเีป็นการสอบทานมลูคา่ทรัพยส์นิ 
ขณะทไีตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นเป็นการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ แตเ่พมิขนึ 1.6% จากไตรมาสกอ่น 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ในไตรมาส 2 ปี 2565 กองทุนมีรายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ174.2 ลา้นบาท ลดลง 1.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
สาเหตุจากรายไดร้วมลดลง และลดลง 5.5% จากไตรมาสกอ่น ทังนี อัตรากําไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสทุธใินไตรมาส 2 ปี 2565 
อยูท่ ี80.5% เมอืเทยีบกบั 79.6% ในไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น และ 81.6% ในไตรมาสกอ่น  

กําไร (ขาดทนุ) สทุธจิากเงนิลงทนุ 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 กองทุนมกีารปรับมูลค่าเงนิลงทุนในสัญญาโอนสทิธริายไดส้ทุธลิดลงใหเ้ป็นไปตามมูลค่ายุตธิรรมของ
สทิธใินรายไดส้ทุธทิีมกีารประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ จํานวน 129.0 ลา้นบาท จงึรับรูข้าดทุนสทุธจิากเงนิลงทุนเท่ากับ
จํานวนดังกลา่ว ทังนี การลดลงดังกลา่วเกดิจากจํานวนหน่วยไฟฟ้าทเีป็นฐานตังตน้สําหรับการประมาณในไตรมาสนี (จํานวนหน่วยไฟฟ้า
ทเีกดิขนึจรงิ 12 เดอืนลา่สดุ คอื เดอืนมถินุายน 2564 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2565) ลดลงจากไตรมาสกอ่นหนา้ (จํานวนหน่วยไฟฟ้า
ทเีกดิขนึจรงิ 12 เดอืนลา่สดุ คอื เดอืนมนีาคม 2564 ถงึเดอืนกมุภาพันธ ์2565) ระยะเวลาประมาณการทลีดลงไปอกี 3 เดอืน และ
อัตราคดิลดของผูป้ระเมนิราคาอสิระทีเพมิขนึจาก 7.1% เป็น 7.2% ส่งผลใหมู้ลค่าเงนิลงทุนในสัญญาโอนสทิธริายไดสุ้ทธิ
ในไตรมาส 2 ปี 2565 ปรับลดลงมาอยูท่ ี7,242.0 ลา้นบาท จาก 7,371.0 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2565 และลดลงจากในไตรมาส 2 
ปี 2564 ท ี7,829.0 ลา้นบาท 

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 การเปลยีนแปลงในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน เทา่กบั 45.2 ลา้นบาท  

 เมอืเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น การเปลยีนแปลงในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานในไตรมาสนี ลดลง 72.4% 
สาเหตหุลักมาจากในไตรมาสนมีกีารรับรูข้าดทนุสทุธจิากเงนิลงทนุเพมิขนึ และรายไดร้วมทลีดลง 

 เมอืเทยีบกับไตรมาสกอ่น การเปลยีนแปลงในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานในไตรมาสนี เพมิขนึ 141.6% สาเหตหุลักมาจาก
การรับรูข้าดทนุสทุธจิากเงนิลงทนุทลีดลง 
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ผลการดาํเนนิงานทางการเงนิครงึแรกปี 2565   

รายไดร้วม 

รายไดร้วม สําหรับครงึแรกปี 2565 เท่ากับ 442.2 ลา้นบาท ลดลง 3.9% จากงวดเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลักมาจาก
รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธลิดลง 3.9% จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่น เป็น 441.6 ลา้นบาท   

สําหรับครงึแรกปี 2565 รายไดข้องโครงการ ซงึสว่นใหญม่าจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า เท่ากับ 543.7 ลา้นบาท ลดลง 2.8% 
จากงวดเดยีวกันของปีกอ่น จากจํานวนหน่วยไฟฟ้าทขีายไดล้ดลง 2.8% ทังน ีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในงวดนีมาจากการผลติไฟฟ้า
ขายได ้89.8 ลา้นหน่วย  

ในขณะท ี คา่ใชจ้า่ยของโครงการ สําหรับครงึแรกปี 2565 เทา่กบั 102.1 ลา้นบาท เพมิขนึ 2.0% จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 
สาเหตหุลักมาจากมกีารชําระคา่ใชจ้า่ยตามสญัญารับประกนัเครอืงแปลงกระแสไฟฟ้าทัง 19 โครงการในงวดน ี เมอืเทยีบกบัการชําระ
คา่ใชจ้า่ยดังกลา่วเพยีงแค ่ 15 โครงการในงวดเดยีวกนัของปีกอ่น (โดยในงวดเดยีวกนัของปีกอ่น บางโครงการก็ชําระคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว
เต็มงวด แตบ่างโครงการก็ชําระคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วไมเ่ต็มงวด ขนึกบัระยะเวลาเปิดดําเนนิการเชงิพาณชิยข์องแตล่ะโครงการวา่ครบกําหนด 
5 ปีเมอืใด) ทังน ี การทตีอ้งมกีารชําระคา่ใชจ้า่ยตามสญัญารับประกนัเครอืงแปลงกระแสไฟฟ้า เนอืงจากการรับประกนัของผูข้าย
เครอืงจักรอปุกรณ์รายเดมิเรมิทยอยหมดอายลุงเมอืพน้ระยะเวลาเปิดดําเนนิการเชงิพาณชิยใ์นชว่ง 5 ปีแรก 

สําหรับครงึแรกปี 2565 อตัรากําไรจากเงนิลงทุนในสญัญาโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิลดลงเป็น 81.2% จาก 82.1% ในงวดเดยีวกัน
ของปีกอ่น 

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ค่าใชจ้่ายรวม สําหรับครงึแรกปี 2565 เท่ากับ 83.7 ลา้นบาท ลดลง 7.1% จากงวดเดยีวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก
ตน้ทนุทางการเงนิทลีดลงจากการทยอยชําระคนืเงนิตน้เป็นประจําทกุเดอืนตงัแตเ่ดอืนธันวาคม 2562 และคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย
ในการบรหิารกองทนุทลีดลงจากคา่ธรรมเนยีมในการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิทลีดลง โดยงวดนมีเีพยีงการสอบทานมลูคา่ทรัพยส์นิ 
ขณะทงีวดเดยีวกนัของปีกอ่นมกีารประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ 1 ครัง นอกจากน ี มกีารแตง่ตังผูป้ระเมนิราคาอสิระรายใหมต่ังแตก่ารประเมนิ
ในไตรมาส 2 ปี 2564 ซงึคา่บรกิารโดยรวมของผูป้ระเมนิราคาอสิระรายใหมตํ่ากวา่ผูป้ระเมนิราคาอสิระรายเดมิ 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

สําหรับครงึแรกปี 2565 กองทุนมรีายไดจ้ากการลงทุนสทุธ ิ358.5 ลา้นบาท ลดลง 3.1% จากงวดเดยีวกันของปีกอ่น สาเหตจุาก
รายไดร้วมทลีดลง และมอัีตรากําไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ81.1% เพมิขนึจาก 80.4% ในงวดเดยีวกนัของปีกอ่น  

กําไรสทุธจิากเงนิลงทนุ 

สําหรับครงึแรกปี 2565 กองทุนมกีารปรับมูลค่าเงนิลงทุนในสัญญาโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิลดลงใหเ้ป็นไปตามมูลค่ายุตธิรรมของ
สทิธใินรายไดส้ทุธทิีมกีารประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ จํานวน 422.0 ลา้นบาท (จาก 7,664.0 ลา้นบาท ณ สนิปี 2564 
เป็น 7,242.0 ลา้นบาท ณ ครงึแรกปี 2565) จงึรับรูข้าดทุนสทุธจิากการวัดมูลคา่เงนิลงทุนเทา่กับจํานวนดังกลา่ว  ทังนี การลดลงดังกลา่ว
เกดิจากจํานวนหน่วยไฟฟ้าทเีป็นฐานตังตน้สําหรับการประมาณการทลีดลง ระยะเวลาประมาณการทลีดลงไปอกี 6 เดอืน และ 
อัตราคดิลดของผูป้ระเมนิราคาอสิระทเีพมิขนึจาก 6.7% เป็น 7.2% ในขณะทงีวดเดยีวกันของปีกอ่น กองทุนมกีารปรับมูลค่า
เงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิลดลงใหเ้ป็นไปตามมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธใินรายไดส้ทุธทิมีกีารประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ 
จํานวน 29.0 ลา้นบาท (จาก 7,858.0 ลา้นบาท ณ สนิปี 2563 เป็น 7,829.0 ลา้นบาท ณ ครงึแรกปี 2564) จงึรับรูข้าดทุนสทุธิ
จากการวัดมลูคา่เงนิลงทนุเทา่กบัจํานวนดังกลา่ว   

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน 

สําหรับครงึแรกปี 2565 การเปลยีนแปลงในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน เทา่กบั -63.5 ลา้นบาท ลดลง 118.6% จากงวดเดยีวกัน
ของปีกอ่น สาเหตหุลักมาจากในงวดนีมกีารรับรูข้าดทนุสทุธจิากเงนิลงทนุในจํานวนทคีอ่นขา้งสงู ในขณะทใีนงวดเดยีวกนัของปีกอ่น
มกีารรับรูข้าดทนุสทุธจิากเงนิลงทนุในจํานวนเพยีงเล็กนอ้ย 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

(หนว่ย : ลา้นบาท) 30 มถินุายน 2565 31 มนีาคม 2565 
เงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ 7,242.0 7,371.0
เงนิลงทนุในหลักทรัพย ์ 45.0 40.0
เงนิฝากธนาคาร 9.0 51.4
สนิทรัพยอ์นื 278.4 296.2
รวมสนิทรพัย ์ 7,574.4 7,758.6
เจา้หนจีากการซอืเงนิลงทนุในหลักทรัพย ์ - 40.0
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 8.3 7.9
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 2,389.9 2,449.5
รวมหนสีนิ 2,398.2 2,497.4
สนิทรพัยส์ทุธ ิ 5,176.2 5,261.2
ทนุทไีดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 5,129.4 5,129.4
กําไรสะสม  46.8 131.8
สนิทรพัยส์ทุธติอ่หนว่ย (บาท) 10.0509 10.2158

สนิทรัพยร์วมของกองทนุ ณ วันท ี 30 มถินุายน 2565 มจํีานวน 7,574.4 ลา้นบาท ซงึประกอบดว้ยเงนิลงทนุในสญัญาโอนสทิธิ
รายไดส้ทุธ ิ7,242.0 ลา้นบาท เงนิลงทนุในหลกัทรัพย ์45.0 ลา้นบาท เงนิฝากธนาคาร 9.0 ลา้นบาท และสนิทรัพยอ์นื 278.4 ลา้นบาท 
(สนิทรัพยอ์นืโดยหลัก คอื ลกูหนจีากสญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ139.1 ลา้นบาท เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใช ้83.0 ลา้นบาท และ
คา่ใชจ้า่ยรอตดับัญช ี 54.9 ลา้นบาท) หนสีนิรวมมจํีานวน 2,398.2 ลา้นบาท โดยหลักคอื เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิจํานวน 
2,389.9 ลา้นบาท สนิทรพัยส์ทุธ ิ(NAV) ณ วันท ี30 มถินุายน 2565 เทา่กบั 5,176.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 10.0509 บาทตอ่หน่วย 
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การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 

กองทนุมนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมน่อ้ยกวา่ปีละ 2 ครัง (เวน้แตใ่นชว่งปีปฏทินิแรกและปีปฏทินิสดุทา้ย
ของการลงทนุของกองทนุ ซงึระยะเวลาการลงทนุหรอืระยะเวลาการจัดหาผลประโยชนใ์นทรัพยส์นิอาจไมเ่ต็มปีปฏทินิ บรษัิทจัดการ
จะใชด้ลุพนิจิในการพจิารณาจํานวนครังของการจา่ยเงนิปันผลในปีดังกลา่วตามความเหมาะสม) ในกรณีทกีองทนุมกํีาไรสะสมเพยีงพอ 

โดยตังแตว่ันทกีองทนุจัดตังสาํเร็จ กองทนุไดม้กีารจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไปแลว้ดังน ี

รอบผลการดําเนนิงาน การจา่ยเงนิปันผล* การจา่ยเงนิคนืทนุ รวมเงนิจา่ย 

ครังท ี บาทตอ่หน่วย คดิเป็นอัตราผลตอบแทนตอ่ปี 
(เทยีบกับราคาพาร ์

หลังคนืทนุจดทะเบยีน) 

ครังท ี บาทตอ่หน่วย บาทตอ่หน่วย 

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

1/1/63-31/12/63 2-5 0.87102 8.7%   0.87102 

1/1/64-31/12/64 6-9 0.87619 8.8%   0.87619 

1/1/65-31/3/65 10 0.25272 10.3%   0.25272 

รวม 1-10 2.23031  1 0.040 2.27031 

 

* ในการพจิารณาจา่ยเงนิปันผล กองทนุตอ้งมกีารกนัสํารองเงนิไวบ้างสว่นจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิเพอืใหม้สีภาพคลอ่งคงเหลอืเพยีงพอ
สําหรับการจ่ายชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีทกํีาลังจะถงึกําหนดชําระ ตลอดจนคา่ใชจ้่ายอนืๆ ในการดําเนนิงานตามปกตขิองกองทนุในอนาคตอันใกล ้
กอ่นทจีะไดรั้บรายไดส้ทุธอิกีครัง  

 


