
 

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลครบุรี 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลครบุรี 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564                 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์

สุทธิและงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล     

แบบยอ่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลครบุรี (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) 

ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนฯเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามแนว

ปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชี

สาํหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

สุชาดา  ตนัติโอฬาร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7138 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2564 

 



กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนาํตาลครบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ตามมูลค่ายติุธรรม

   (ราคาทุน: 2,657.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 2,695.0 ลา้นบาท)) 6 2,955,930 2,987,870

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม

   (ราคาทุน: 5.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 50.0 ลา้นบาท)) 6 5,077 49,979

เงินฝากธนาคาร 7 30,773 27,951

ลูกหนีจากสัญญาโอนผลประโยชน์ 8, 13 50,273 49,683

ดอกเบียคา้งรับ 7 -                                  

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 552 171

รวมสินทรัพย์ 3,042,612                   3,115,654                   

หนีสิน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,995                          2,077

รวมหนสิีน 1,995                          2,077                          

สินทรัพย์สุทธิ 3,040,617                   3,113,577                   

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน

   หน่วยลงทุน 280,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท 2,800,000 2,800,000

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 2,800,000 2,800,000

กาํไรสะสม 9 240,617                      313,577

สินทรัพย์สุทธิ 3,040,617                   3,113,577                   

-                                  -                                  

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.8593 11.1199

จาํนวนหน่วยลงทุนทจีาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด (หน่วย) 280,000,000 280,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ร้อยละของ ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)

เงนิลงทุนในกจิการโครงสร้างพนืฐานโรงไฟฟ้า (หมายเหตุ 6)

เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชนเ์พอืรับโอนรายไดจ้ากการประกอบกิจการ

โรงไฟฟ้าพลงังานเชือเพลิงชีวมวลกบับริษทั ผลิตไฟฟ้าครบุรี จาํกดั 

โดยสญัญาโอนผลประโยชนค์รอบคลุมรายไดจ้ากการดาํเนินการ

 ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2563 จนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2582 2,657,718                2,955,930                99.83                       2,694,959                2,987,870                98.35                       

รวมเงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพนืฐานโรงไฟฟ้า 2,657,718                2,955,930                99.83                       2,694,959                2,987,870                98.35                       

ร้อยละของ ร้อยละของ

มูลค่าทีตราไว้ มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าทีตราไว้ มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี (หมายเหตุ 6)

พนัธบัตร วนัครบกาํหนด

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที 42/91/63 CB21121B 21 มกราคม 2564 -                               -                               -                               20,000 19,994 0.66

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที 3/364/63 CB21304A 4 มีนาคม 2564 -                               -                               -                               30,000 29,985 0.99

พนัธบตัรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครังที 4 LB21DA 17 ธนัวาคม 2564 5,000 5,077 0.17                         -                               -                               -                               

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี 5,000                       5,077                       0.17                         50,000                     49,979                     1.65                         

รวมเงนิลงทุน 2,961,007                100.00                     3,037,849                100.00                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนาํตาลครบุรี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2564

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบียรับ 11 57,437

รวมรายได้ 57,437                        

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 12, 13 2,468                          

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 12, 13 164                             

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 12 255                             

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 518                             

ค่าใชจ่้ายอืน 412                             

รวมค่าใช้จ่าย 3,817                          

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 53,620                        

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (4,883)                        

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (4,883)                        

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 48,737                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนําตาลครบุรี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท) 

หมายเหตุ 2564

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบียรับ 11 111,254

รวมรายได้ 111,254                      

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 12, 13 4,928                          

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 12, 13 329                             

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 12 508                             

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,039                          

ค่าใชจ่้ายอืน 688                             

รวมค่าใช้จ่าย 7,492                          

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 103,762                      

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (23)                             

รายการกาํไรจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 6.1 5,301                          

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 5,278                          

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 109,040                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนําตาลครบุรี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 103,762                      

รายการขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (23)                             

รายการกาํไรจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 6.1 5,301                          

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 109,040                      

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 10 (182,000)                    

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด (72,960)                      

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 3,113,577                   

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 3,040,617                   

-                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนําตาลครบุรี

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 109,040                      

ปรับกระทบรายการเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

   ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   การซือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 6 (105,903)                    

   การจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 150,692                      

   ดอกเบียคา้งรับเพมิขึน (7)                               

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เพมิขึน (381)                           

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (82)                             

   รายไดด้อกเบียรับ 11 (111,254)                    

   เงินสดรับจากดอกเบีย 230                             

   เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ 147,765                      

   รายการขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 23                               

   รายการกาํไรจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 6 (5,301)                        

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 184,822                      

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 10 (182,000)                    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (182,000)                    

เงินฝากธนาคารเพมิขึนสุทธิ 2,822                          

เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้งวด 27,951                        

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด  30,773                        

-                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนําตาลครบุรี

งบกระแสเงินสด
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลครบุรี 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 
1. ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลครบุรี 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลครบุรี (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนทั่วไปประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯได้จัดตั้ งและ                 
จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 โดยไม่มีการก าหนดอายุของโครงการ กองทุนฯ
จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อระดมเงินทุนและน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินทุนไปลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิงชีวมวล นอกเหนือไปจากการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานแลว้กองทุนฯอาจด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนฯ
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 มิถุนายน 2564 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 าหนดโดยสมาคมบริษทัจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทุนฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ างวดท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงเป็นงวดล่าสุด  

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทุนฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. นโยบายการจ่ายปันผล 

 กองทุนฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 คร้ังในกรณีท่ีกองทุนฯ            
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 ่บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่วา่จะเป็นการจ่ายจาก
ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตาม 1) และ/หรือ จากก าไรสะสมตาม 2) ขา้งตน้ 

4) ในกรณีกองทุนฯมีสภาพคล่องส่วนเกิน บริษทัจัดการอาจจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินให้แก่ผูถื้อ     
หน่วยลงทุนดว้ยการลดทุน 

4.  นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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5. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 ปัจจุบนักองทุนฯด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภท
โรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิงชีวมวลและด าเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้น รายได ้ก าไร และสินทรัพย์
ทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

6. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายตุิธรรม 

6.1 การเคล่ือนไหวของเงินลงทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 เงินลงทุนใน  
 สญัญาโอน เงินลงทุนใน 

 ผลประโยชน์ หลกัทรัพย ์

ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  2,987,870 49,979 
ลงทุนเพ่ิมระหว่างงวด - 105,903 
ตดัจ าหน่าย/จ าหน่ายระหวา่งงวด (37,241) (150,715) 
ส่วนเพ่ิมมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจ าหน่าย - (90) 

ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 5,301 - 

ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 2,955,930 5,077 

6.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 กองทุนฯไดจ้ดัใหมี้การประเมินมูลค่าเงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ  
ว ัน ท่ี  31 ธันวาคม 2563 โดยผู ้ประเ มินราคาอิสระ ซ่ึงใช้วิ ธีพิ จารณารายได้ ( Income Approach)                              
สมมติฐานท่ีส าคัญท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์                                    
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 คืออตัราคิดลดอตัราร้อยละ 6.42 และร้อยละ 6.52 ต่อปี
ตามล าดบั  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนฯมีเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน ์ - - 2,955,930 2,955,930 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 5,077 -   5,077 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

  (ตรวจสอบแลว้)  
เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน ์ - - 2,987,870 2,987,870 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 49,979 - 49,979 

 ในระหว่างงวดไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมและไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิค
ในการประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด 

6.3 จ านวนเงินผลประโยชน์จากการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์  

 รายการกระทบยอดจ านวนเงินผลประโยชน์จากการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 จ านวนเงิน        

ตามสญัญา 
การตดัจ าหน่าย   

เงินลงทุนในสญัญา  
 โอนผลประโยชน์ โอนผลประโยชน์ รายไดด้อกเบ้ียรับ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 75,161 17,792 57,369 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 148,355 37,241 111,114 

7. เงินฝากธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
 เงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย เงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 
 (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) 
   (ตรวจสอบแลว้) 
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์     
   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 611 0.10 1,311 0.10 
   ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 30,160 0.15 26,638 0.20 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั     
   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)                      2 - 2 - 
รวมเงินฝากธนาคาร 30,773  27,951  
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8. ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนผลประโยชน์ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ยงัไม่
ครบก าหนดช าระ 

9. ก าไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 
ก าไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564                             313,577 
บวก: รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 103,762 
 รายการก าไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 5,301 
หกั:   รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (23) 
 การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 10) (182,000) 
ก าไรสะสมปลายงวด ณ 30 มิถุนายน 2564 240,617 

10.  การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศจ่าย ส าหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ รวม 
  (บาท) (พนับาท) 
17 กมุภาพนัธ์ 2564 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 0.2540 71,120 
18 พฤษภาคม 2564 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 0.3960 110,880 
รวม 0.6500 182,000 

11. รายได้ดอกเบีย้รับ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวด   

สามเดือน       
ส้ินสุดวนัท่ี 

ส าหรับงวด     
หกเดือน    
ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2564 
รายไดด้อกเบ้ียรับ:   
เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์ (หมายเหตุ 6.3 และ 13) 57,369 111,114 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 54 112 
เงินฝากธนาคาร 14 28 

รวมรายไดด้อกเบ้ียรับ 57,437 111,254 
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12. ค่าใช้จ่ายกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีรายละเอียด
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ในงบการเงินส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

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 

ในระหว่างงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกองทุนฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 

 

ส าหรับงวด       
สามเดือน      
ส้ินสุดวนัท่ี 

ส าหรับงวด        
หกเดือน        
ส้ินสุดวนัท่ี 

  หมายเหต ุ 30 มิถุนายน 2564 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่    
รายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินลงทุนใน                    

สัญญาโอนผลประโยชน ์
 

6.3, 11 
 

57,369 
 

111,114 
รายการธุรกจิกบับริษัทจัดการกองทุน    
ค่าธรรมเนียมการจดัการ      12 2,468 4,928 
รายการธุรกจิกบัผู้ดูแลผลประโยชน์    
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์     12 164 329 
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ยอดคงคา้งระหว่างกองทุนฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่   
เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน ์ 2,955,930 2,987,870 
ลูกหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชน ์ 50,273 49,683 
บริษัทจัดการกองทุน   
ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 801 842 
ผู้ดูแลผลประโยชน์   
เงินฝากธนาคาร 613 1,313 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย 53 56 

14. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 โดยไม่รวมเงินลงทุนใน
เงินฝากธนาคารเป็นจ านวนเงินรวม  256.6 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 8.29 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ          
ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด  

15. ภาระผูกพนั 

 กองทุนฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 

16. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 
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