
 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลครบุรี 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) 
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลครบุรี 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563               
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี                 
18 สิงหาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลแบบยอ่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลครบุรี (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนฯเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและ    
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชี
ส าหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 
สุชาดา  ตนัติโอฬาร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7138 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2563 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํา้ตาลครบุรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์ตามมูลค่ายติุธรรม
   (ราคาทุน: 2,800.0 ลา้นบาท) 6 3,002,900
เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม
   (ราคาทุน: 19.9 ลา้นบาท) 6 19,978                    
เงินฝากธนาคาร 7 72,570                    
ลูกหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชน์ 8, 13 52,968                    
ดอกเบ้ียคา้งรับ 60                            
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 229                          
รวมสินทรัพย์ 3,148,705               
หนีสิ้น
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,433                       
รวมหนีสิ้น 1,433                       
สินทรัพย์สุทธิ 3,147,272               
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
   หน่วยลงทุน 280,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท 9 2,800,000
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 9 2,800,000
กาํไรสะสม 10 347,272                  
สินทรัพย์สุทธิ 3,147,272               

-                              
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 11.2402
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 280,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ไพรัช มิคะเสน)
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

(สุณี แนวพานิช)
ผูอ้าํนวยการอาวโุส



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ร้อยละของ
ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)

เงนิลงทุนในกจิการโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า (หมายเหตุ 6)
เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์เพ่ือรับโอนรายไดจ้ากการประกอบกิจการ

โรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิงชีวมวลกบับริษทั ผลิตไฟฟ้าครบุรี จาํกดั 
โดยสัญญาโอนผลประโยชน์ครอบคลุมรายไดจ้ากการดาํเนินการ
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2582 2,689,446 3,002,900             99.34                    

รวมเงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 2,689,446 3,002,900             99.34                    

ร้อยละของ
วนัครบกาํหนด มูลค่าท่ีตราไว้ มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้(หมายเหตุ 6)
ตั๋วเงนิคลงั

ตัว๋เงินคลงั งวดท่ี (BD) 4/182/63 TB20D23A 23 ธนัวาคม 2563 20,000                  19,978                  0.66                       
รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ 20,000                  19,978                  0.66                       
รวมเงนิลงทุน 3,022,878             100.00                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

30 กนัยายน 2563

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํา้ตาลครบุรี
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563



สําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ
รายได้จากการลงทุน
รายไดด้อกเบ้ียรับ 11 35,813
รวมรายได้ 35,813                         
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 12, 13 1,168                           
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 12, 13 78                                
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 12 110                              
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 463                              
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 177                              
รวมค่าใช้จ่าย 1,996                           
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 33,817                         
รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 6.2 313,455                       
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 313,455                       
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 347,272                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํา้ตาลครบุรี
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



สําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 33,817                         
กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 6.2 313,455                       
การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 347,272                       
การเพิ่มข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 9 2,800,000                    
การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 3,147,272                    
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -                                   
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 3,147,272                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํา้ตาลครบุรี
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ



สําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 347,272                       
ปรับกระทบรายการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานให้เป็น
   เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน
   การซ้ือเงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์ 6 (2,800,000)                  
   การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 6 (19,969)                       
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เพิ่มข้ึน (229)                            
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน 1,433                           
   รายไดด้อกเบ้ียรับ 11 (35,813)                       
   เงินสดรับจากเงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์ 93,331                         
   รายการกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 6 (313,455)                     
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (2,727,430)                  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 9 2,800,000                    
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,800,000                    
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้สุทธิ 72,570                         
เงินฝากธนาคารตน้งวด -                                   
เงินฝากธนาคารปลายงวด  7 72,570                         

-                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํา้ตาลครบุรี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลครบุรี 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดตั้งแต่วนัที่ 18 สิงหาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 
1. ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลครบุรี 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลครบุรี (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนทั่วไปประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯได้จัดตั้ งและ              
จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 โดยไม่มีการก าหนดอายุของโครงการ กองทุนฯ
จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อระดมเงินทุนและน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินทุนไปลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานเช้ือเพลิงชีวมวล นอกเหนือไปจากการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานแลว้กองทุนฯอาจด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนฯ
และผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขตท่ีสามารถกระท าไดต้ามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์น 
และ/หรือ การหาดอกผลอ่ืนภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 กองทุนฯไดเ้ขา้ท าสัญญาโอนผลประโยชน์เพื่อรับโอนรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิงชีวมวลกบับริษทั ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ ากดั โดยสัญญาโอนผลประโยชน์
ครอบคลุมรายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2582 

 เม่ือวนัท่ี  21 สิงหาคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนฯเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 
2563 เป็นตน้ไป 

 กองทุนฯบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัจดัการฯ”) โดย
มีธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทั น ้ าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วย
ลงทุนร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีออกและจ าหน่ายแลว้  
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2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทุนฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล  

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                  
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. นโยบายการจ่ายปันผล 

 กองทุนฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ในกรณีท่ีกองทุนฯ            
มีก าไรสะสมเพียงพอ โดยกองทุนฯสามารถกระท าไดใ้นรูปของการจ่ายเงินปันผลและการคืนทุนดว้ยการ
ลดทุน ทั้งน้ี ตามท่ีโครงการจดัการกองทุนฯและกฎหมายหลกัทรัพยใ์หก้ระท าได ้ 

 กองทุนฯมีนโยบายจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

1) การจ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้  

2) ในกรณีท่ีกองทุนฯมีก าไรสะสม บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากก าไรสะสม
ได ้

3) ในกรณีท่ีกองทุนฯยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจาก
ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตาม 1) และ/หรือ จากก าไรสะสมตาม 2) ขา้งตน้ 

4) ในกรณีกองทุนฯมีสภาพคล่องส่วนเกิน บริษทัจดัการอาจจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินให้แก่ผูถื้อ     
หน่วยลงทุนดว้ยการลดทุน 

4.  นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากสัญญาโอนผลประโยชน์ 

รายได้ดอกเบ้ียรับจากสัญญาโอนผลประโยชน์ ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านึงถึงอัตรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ดอกเบีย้รับและต้นทุนทางการเงิน 

ดอกเบ้ียรับและต้นทุนทางการเงิน บันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างโดยค านึงถึงอัตรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 การวัดมูลค่าเงนิลงทุน 

          เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินจะรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีกองทุนฯมีสิทธิในเงิน
ลงทุน  และหลงัจากนั้นกองทุนฯจะวดัมูลค่าเงินลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยก าไรหรือขาดทุนจากการ      
วดัมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าว (ถา้มี) ถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุน   
ในงวดท่ีเกิดข้ึน 

 เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ 

         กองทุนฯวดัมูลค่าเร่ิมแรกของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์โดยใชร้าคาทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ี
กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน โดยพิจารณาวา่ราคาดงักล่าวเป็นมูลค่ายติุธรรมท่ีดีท่ีสุดเน่ืองจากเป็นราคาท่ีมี
การแลกเปล่ียนจริงล่าสุดตามกลไกตลาด  และหลังจากนั้นกองทุนฯจะวดัมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่า
ยติุธรรมตามรายงานการประเมินท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ  

        เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

       เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาท่ีค านวณจากอตัราผลตอบแทนจากการ         
ซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ก าไรหรือขาดทุนจากการ     
วดัมูลค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน ราคา
ทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

          เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไม่สามารถโอนเปล่ียนมือไดใ้ชมู้ลค่าเงินตน้
บวกดอกเบ้ียคา้งรับจนถึงวนัวดัมูลค่าเงินลงทุนในการก าหนดมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงได้แยกแสดงดอกเบ้ีย       
คา้งรับไวใ้น “ดอกเบ้ียคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี          
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดั      
ในการเบิกใช ้
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4.4 ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนผลประโยชน์ 

 ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ ซ่ึงบริษทัจดัการฯพิจารณาแล้วว่า
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

4.5 การแบ่งปันส่วนทุน 

 กองทุนฯบนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีไดรั้บการอนุมติัใหมี้การจ่ายเงินปันผล 

4.6 ภาษีเงินได้ 

 กองทุนฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เน่ืองจากกองทุนฯไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย 

4.7 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทุนฯ
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนฯ 
หรือถูกกองทุนฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
กองทุนฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัจดัการฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนักบับริษทัจดัการฯ และรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้
มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อกองทุนฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการของบริษทัจดัการฯท่ีมีอ านาจในการ
วางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทุนฯ 

4.8 ประมาณการหนีสิ้น 

 กองทุนฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากองทุนฯจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ 
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้นและกองทุนฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.9 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนฯจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 
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 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ า 

5. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 ปัจจุบนักองทุนฯด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภท
โรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิงชีวมวลและด าเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้น รายได ้ก าไร และสินทรัพย์
ทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

6. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายตุิธรรม 

6.1 เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ 

 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 กองทุนฯไดเ้ขา้ท าสัญญาโอนผลประโยชน์เพื่อรับโอนรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าพลังงานเช้ือเพลิงชีวมวลกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ ากัด (ผู ้โอนผลประโยชน์)              
โดยกองทุนฯจะไดรั้บผลประโยชน์จากการประกอบกิจการคิดเป็นอตัราร้อยละ 62 ของรายไดค่้าไฟฟ้า         
ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างผูโ้อนผลประโยชน์กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ     
ผูโ้อนผลประโยชน์กบับริษทั น ้าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน) สรุปไดด้งัน้ี 

บริษทัคู่สญัญา 
 

วนัท่ีท าสญัญา 
 

วนัส้ินสุดสญัญา 
ก าลงัไฟฟ้า 

ตามสญัญา (MW) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

6 พฤศจิกายน 2557 
 

31 ธนัวาคม 2582 22.0 
บริษทั น ้าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน) 20 สิงหาคม 2563 31 ธนัวาคม 2582 3.5 
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ผลประโยชน์ท่ีกองทุนฯจะรับโอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาท่ีบริษทัผูโ้อนผลประโยชน์ขายไฟฟ้าให้กบัการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ปริมาณพลงัไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวตัต)์ จะค านวณในอตัราร้อยละ 62 ของ
รายไดค่้าขายไฟฟ้าเฉพาะส่วนท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินสกลุดอลล่าร์
สหรัฐและราคาเฉล่ียค่าถ่านหินตามอตัราค่าไฟฟ้าท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าพลงั
ไฟฟ้า (Capacity Payment) ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) ค่าการประหยดัการใช้เช้ือเพลิง (Fuel 
Saving) และค่าส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิงพลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy Promotion) ทั้งน้ี ภายใต้
สญัญาโอนผลประโยชน์ผูโ้อนผลประโยชน์ตกลงรับประกนัการประกอบกิจการไฟฟ้าขั้นต ่า ไดแ้ก่ จ านวน
ชัว่โมงการท างาน (ระยะเวลาการเดินเคร่ือง หรือ operating hour) ของโรงไฟฟ้าในแต่ละปีจะตอ้งไม่ต ่ากวา่
ก าลงัชัว่โมงการผลิตตามท่ีระบุในสัญญาโอนผลประโยชน์และเกณฑค่์าเฉล่ียพลงัไฟฟ้าท่ีผลิตจริง (Actual 
average capacity) ของโรงไฟฟ้าในแต่ละปีจะตอ้งเป็นอตัราไม่ต ่ากวา่ 21 เมกะวตัต ์

ผลประโยชน์ท่ีกองทุนฯจะรับโอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาท่ีบริษทัผูโ้อนผลประโยชน์ขายไฟฟ้าใหก้บับริษทั 
น ้ าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน) (ปริมาณพลงัไฟฟ้า 3.5 เมกะวตัต์) จะค านวณในอตัราร้อยละ 62 ของรายได้
ค่าขายไฟฟ้าตามอตัราค่าไฟฟ้าคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ทั้ งน้ี ผูโ้อนผลประโยชน์ตกลง
รับประกนัการประกอบกิจการไฟฟ้าขั้นต ่าโดยใช้เกณฑ์จ านวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิต (Kilowatt-hour) ของ
โรงไฟฟ้าในแต่ละปีตามท่ีระบุในสญัญาโอนผลประโยชน์ 

 หากผูโ้อนผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบติัตามเกณฑก์ารรับประกนัการประกอบกิจการไฟฟ้าขั้นต ่าดงักล่าว
ขา้งตน้ได้ ผูโ้อนผลประโยชน์ฯจะตอ้งช าระเงินเพิ่มเติมแก่กองทุนฯตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาโอน
ผลประโยชน์ 

 ผูโ้อนผลประโยชน์  และ บริษทั น ้ าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) ตกลงจดัให้มีหลกัประกันแก่กองทุนฯ        
เพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาโอนผลประโยชน์ ได้แก่ การจดทะเบียนจ านองท่ีดิน 
โรงไฟฟ้าและเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของผู ้โอน
ผลประโยชน์ และ บริษทั น ้ าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน) การจ าน าหุ้นทั้งหมดของผูโ้อนผลประโยชน์ท่ีถือ
โดยบริษทั น ้ าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน) การโอนสิทธิการเช่าท่ีดินโรงไฟฟ้าของผูโ้อนผลประโยชน์ การ
โอนสิทธิเรียกร้องอยา่งมีเง่ือนไขในบญัชีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาช้ือขายไฟฟ้าของผูโ้อน
ผลประโยชน์ การโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเง่ือนไขตามตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า การสลกัหลงักรมธรรม์
ประกันภัยท่ีเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โดยให้กองทุนฯเป็นผูเ้อาประกันร่วมและผูรั้บ
ผลประโยชน์ และการท าสัญญาดอ้ยสิทธิ (Subordination Agreement) การเรียกร้องให้ช าระหน้ีเงินกูย้ืม
ระหวา่งผูโ้อนผลประโยชน์และบริษทั น ้าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน)  

 กองทุนฯไดช้ าระเงินตอบแทนการเขา้ท าสัญญาโอนผลประโยชน์ดงักล่าวใหก้บับริษทัผูโ้อนผลประโยชน์ 
แลว้เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 
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6.2 การเคล่ือนไหวของเงินลงทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 เงินลงทุนใน   
 สญัญาโอน เงินลงทุนใน  

 ผลประโยชน์ หลกัทรัพย ์ รวม 

ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) - - - 
ลงทุนเพ่ิมระหว่างงวด 2,800,000 19,969 2,819,969 
ตดัจ าหน่าย/จ าหน่ายระหวา่งงวด (110,554) 8 (110,546) 

ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 313,454 1 313,455 

ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 3,002,900 19,978 3,022,878 

6.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 กองทุนฯไดจ้ดัใหมี้การประเมินมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดย
ผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงใชว้ิธีพิจารณารายได ้(Income Approach) โดยกองทุนฯไดป้รับมูลค่าเงินลงทุนเป็น
มูลค่ายุติธรรมใหม่เป็นมูลค่า 3,003 ลา้นบาท ท าให้มีผลก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินเป็นจ านวน 
313 ลา้นบาทส าหรับงวดปัจจุบนั 

 สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ ณ วนัท่ี      
30 กันยายน 2563 คืออัตราคิดลดอัตราร้อยละ 6.55 ต่อปี โดยหากอัตราคิดลดตามสมมติฐานเพิ่มข้ึน            
จะท าใหมู้ลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนลดลง 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กองทุนฯมีเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัด้วยมูลค่ายุติธรรม   
เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน ์ - - 3,002,900 3,002,900 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 19,978 - 19,978 
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6.4     จ านวนเงินผลประโยชน์จากการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์  

 รายการกระทบยอดจ านวนเงินจากการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ส าหรับงวดตั้ งแต่ว ันท่ี                           
18 สิงหาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
จ านวนเงินตามสัญญาโอน การตดัจ าหน่ายเงินลงทุน                     

ผลประโยชน์ ในสัญญาโอนผลประโยชน ์ รายไดด้อกเบ้ียรับ 
146,299 110,554 35,745 

7. เงินฝากธนาคาร 

 เงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 
 (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) 
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์   
   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 68 0.10 
   ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 72,500 0.20 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั   
   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 2 - 
รวมเงินฝากธนาคาร 72,570  

8. ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนผลประโยชน์ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 

9. ทุนจดทะเบยีน 

 รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนมีดงัน้ี 

 จ านวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 (ลา้นหน่วย) (บาท) (ลา้นบาท) 
ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 18 สิงหาคม 2563                   
(วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน)                               - - - 

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 280 10.00 2,800 
ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 280 10.00 2,800 

 เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 กองทุนฯจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนและมีหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนจ านวน 280 
ลา้นหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 2,800 ลา้นบาท 
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10. ก าไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 
ก าไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน)                               - 
บวก: รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 33,817 
          รายการก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 313,455 
ก าไรสะสมปลายงวด ณ 30 กนัยายน 2563 347,272 

11. รายได้ดอกเบีย้รับ 

 รายได้ดอกเบ้ียรับส าหรับงวดตั้ งแต่วนัท่ี  18 สิงหาคม  2563 (วนัจดทะเบียนจัดตั้ งกองทุน) ถึงวนัท่ี                         
30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
รายไดด้อกเบ้ียรับ:  
   จากเงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์ (หมายเหตุ 13) 35,745 
   จากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 8 
   จากเงินฝากธนาคาร 60 
รวมรายไดด้อกเบ้ียรับ 35,813 

12. ค่าใช้จ่ายกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

บริษทัจดัการฯไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนฯ เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 5.0 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนฯ ทั้งน้ีจะไม่ต ่ากว่า 4.2 ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี                  
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) และไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีเกิดจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนฯ เป็นตน้ 
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ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดเป็นรายปีในอตัราร้อยละ 0.038 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อ่ืนใดในท านองเดียวกัน) ของเงินทุนจดทะเบียนของ                
กองทุนฯ ทั้งน้ีจะไม่เกินกวา่ 5.0 ลา้นบาทต่อปี 

13. รายการกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกองทุนฯมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูกควบคุมโดย
กองทุนฯไม่วา่จะเป็นโดยตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนฯมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทัจดัการกองทุน 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ผูดู้แลผลประโยชน์ 
บริษทั น ้าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ ากดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถึง 30 กนัยายน 2563 กองทุนฯ       
มีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทุนฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 หมายเหตุ  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่   
รายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ 11 35,745 
รายการธุรกจิกบับริษัทจัดการกองทุน   
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 12 1,168 
รายการธุรกจิกบัผู้ดูแลผลประโยชน์   
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 12 78 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกองทุนฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
บริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่   
เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน ์  3,002,900 
ลูกหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชน ์  52,968 
บริษัทจัดการกองทุน   
ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย  822 
ผู้ดูแลผลประโยชน์   
เงินฝากธนาคาร  70 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  50 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย  55 

14. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างงวดตั้งแต่วนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน)                              
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็น
จ านวนเงินรวม 2,820 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 92.54 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด  

15. ภาระผูกพนั 

 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 12 

16. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2563 
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