
 

 

 

กองทุนรวมโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ1าตาลครบุรี 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวนัทีC 31 มีนาคม 2565 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื;นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ;าตาลครบุรี 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัทีJ 31 มีนาคม 2565                 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลีJยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือน     

สิ;นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื;นฐานโรงไฟฟ้า

กลุ่มนํ;าตาลครบุรี (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึJ งผูบ้ริหารของกองทุนฯเป็นผูรั้บผดิชอบในการ

จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี;ตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์

ทรัสตเ์พืJอการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื;นฐานและทรัสตเ์พืJอการลงทุนในโครงสร้างพื;นฐาน

ทีJกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีJยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก  

ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรืJอง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซึJ งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอืJน 

การสอบทานนี; มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชืJอมัJนวา่จะพบเรืJองทีJมีนยัสาํคญัทั;งหมดซึJงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั;นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีJสอบทาน 
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ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิJงทีJเป็นเหตุใหเ้ชืJอวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ;นตามแนวปฏิบติัทางบญัชี

สาํหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พืJอการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื;นฐาน

และทรัสตเ์พืJอการลงทุนในโครงสร้างพื;นฐานทีJกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

สุชาดา  ตนัติโอฬาร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7138 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2565 

 



กองทนุรวมโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้ากล ุ่มน ํ1าตาลครบรุี

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัทีB 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงนิลงทนุในสัญญาโอนผลประโยชนต์ามมูลคา่ยตุธิรรม

   (ราคาทนุ: 2,611.2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 2,631.9 ลา้นบาท)) 6, 12 2,975,030 2,988,870

เงนิลงทนุในหลกัทรัพยต์ามมูลคา่ยตุธิรรม

   (ราคาทนุ: 15.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 15.0 ลา้นบาท)) 6 14,991                    14,987

เงนิฝากธนาคาร 7 34,041                    20,086

ลกูหนีHจากสัญญาโอนผลประโยชน์ 8, 12 49,128                    50,559

ดอกเบีHยคา้งรับ 7                            -                            

คา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ 890                         473

รวมสินทรัพย์ 3,074,087                3,074,975                

หน ี1สิน

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,823                      2,136

รวมหน ี1สิน 1,823                      2,136                      

สินทรัพย์สุทธ ิ 3,072,264                3,072,839                

สินทรัพย์สุทธ ิ

ทนุจดทะเบยีน

   หนว่ยลงทนุ 280,000,000 หนว่ย มูลคา่หนว่ยละ 10.00 บาท 2,800,000 2,800,000

ทนุทีIไดรั้บจากผ ูถ้อืหนว่ยลงทนุ 2,800,000 2,800,000

กาํไรสะสม 9 272,264                   272,839

สินทรัพย์สุทธ ิ 3,072,264                3,072,839                

-                            -                            

สินทรัพยสุ์ทธิตอ่หนว่ย (บาท) 10.9723 10.9744

จาํนวนหนว่ยลงทนุทีIจาํหนา่ยแลว้ทัHงหมด ณ วันสิHนงวด (หนว่ย) 280,000,000 280,000,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึIงของงบการเงนิระหว่างกาลนีH



การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใช้การจดักล ุ่มตามประเภทของเงนิลงทนุ

ร้อยละของ ร้อยละของ

ราคาทนุ มูลคา่ยตุธิรรม มูลคา่เงนิลงทนุ ราคาทนุ มูลคา่ยตุธิรรม มูลคา่เงนิลงทนุ

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

เงนิลงทนุในกจิการโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้า (หมายเหตุ 6)

เงนิลงทนุในสัญญาโอนผลประโยชนเ์พืIอรับโอนรายไดจ้ากการประกอบกจิการ

โรงไฟฟ้าพลงังานเช ืHอเพลงิชวีมวลกบับริษทั ผลติไฟฟ้าครบรีุ จาํกดั 

โดยสัญญาโอนผลประโยชนค์รอบคลมุรายไดจ้ากการดาํเนนิการ

 ตัHงแตว่ันทีI 1 เมษายน 2563 จนถงึวันทีI 31 ธันวาคม 2582 2,611,152 2,975,030              99.50                    2,631,894 2,988,870              99.50                    

รวมเงนิลงทนุในธรุกจิโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้า 2,611,152 2,975,030              99.50                    2,631,894 2,988,870              99.50                    

ร้อยละของ ร้อยละของ

มูลคา่ทีIตราไว้ มูลคา่ยตุธิรรม มูลคา่เงนิลงทนุ มูลคา่ทีIตราไว้ มูลคา่ยตุธิรรม มูลคา่เงนิลงทนุ

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

เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหน ี1 (หมายเหตุ 6)

พนัธบตัรรัฐบาล วันครบกาํหนด

ธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดทีI 43/91/64 CB22127A 27 มกราคม 2565 -                          -                          -                          10,000 9,997 0.33                     

ธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดทีI 8/91/65 CB22526A 26 พฤษภาคม 2565 10,000 9,994 0.33                     -                          -                          -                          

ตัMวเงนิคลงั 

ตัVวเงนิคลงั งวดทีI (DM) 4/182/65 TB22525A 25 พฤษภาคม 2565 5,000 4,997 0.17                     5,000 4,990 0.17                     

รวมเงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหน ี1 15,000                  14,991                  0.50                     15,000                  14,987                  0.50                     

รวมเงนิลงทนุ 2,990,021              100.00                  3,003,857              100.00                  

-                          -                          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึIงของงบการเงนิระหว่างกาลนีH

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

กองทนุรวมโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้ากล ุ่มน ํ1าตาลครบรุี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัทีB 31 มนีาคม 2565

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564



สําหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวนัทีB 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้จากการลงทนุ

รายไดด้อกเบีHยรับ 11 53,236 53,817

รวมรายได้ 53,236                        53,817                        

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 12 2,434                          2,460                          

คา่ธรรมเนยีมผ ูด้แูลผลประโยชน์ 12 162                             165                             

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 213                             253                             

คา่ธรรมเนยีมวิชาชพี 510                             521                             

คา่ใชจ้่ายอืIน 552                             276                             

รวมค่าใช้จ่าย 3,871                          3,675                          

รายได้จากการลงทนุสุทธ ิ 49,365                        50,142                        

รายการกาํไรสุทธจิากเงนิลงทนุ

รายการขาดทนุสุทธิทีIเกดิขึHนจากเงนิลงทนุ (4)                               (23)                             

รายการกาํไรจากการเปลีIยนแปลงในมูลคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุ 6.1 6,903                          10,184                        

รวมรายการกาํไรสุทธจิากเงนิลงทนุ 6,899                          10,161                        

การเพ ิBมขึ1นในสินทรัพย์สุทธจิากการดําเนนิงาน 56,264                        60,303                        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึIงของงบการเงนิระหว่างกาลนีH

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

กองทนุรวมโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้ากล ุ่มน ํ1าตาลครบรุี

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ



สําหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวนัทีB 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564

การเพ ิBมขึ1นในสินทรัพย์สุทธจิากการดําเนนิงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 49,365                        50,142                        

รายการขาดทนุสุทธิทีIเกดิขึHนจากเงนิลงทนุ (4)                               (23)                             

รายการกาํไรจากการเปลีIยนแปลงในมูลคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุ 6.1 6,903                          10,184                        

การเพ ิBมขึ1นของสินทรัพย์สุทธจิากการดําเนนิงาน 56,264                        60,303                        

การแบง่ปันส่วนทนุใหผ้ ูถ้อืหนว่ยลงทนุ 10 (56,839)                       (71,120)                       

การลดลงของสินทรัพย์สุทธใินระหว่างงวด (575)                           (10,817)                       

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 3,072,839                    3,113,577                    

สินทรัพย์สุทธปิลายงวด 3,072,264                    3,102,760                    

-                                

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึIงของงบการเงนิระหว่างกาลนีH

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

กองทนุรวมโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้ากล ุ่มน ํ1าตาลครบรุี

งบแสดงการเปลีBยนแปลงสินทรัพย์สุทธ ิ



สําหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวนัทีB 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

การเพิIมขึHนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนนิงาน 56,264                        60,303                        

ปรับกระทบรายการเพิIมขึHน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนนิงาน

   ใหเ้ป็นเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนนิงาน

   การซ ืHอเงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ 6 (69,885)                       (75,925)                       

   การจาํหนา่ยเงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ 69,924                        80,725                        

   ดอกเบีHยคา้งรับเพิIมขึHน (7)                               (67)                             

   คา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้เพิIมขึHน (417)                           (705)                           

   คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิIมขึHน (ลดลง) (313)                           369                             

   รายไดด้อกเบีHยรับ 11 (53,236)                       (53,817)                       

   เงนิสดรับจากเงนิลงทนุในสัญญาโอนผลประโยชน์ 75,356                        75,251                        

   เงนิสดรับจากดอกเบีHย 7                                171                             

   รายการขาดทนุสุทธิทีIเกดิขึHนจากเงนิลงทนุ 4                                23                              

   รายการกาํไรจากการเปลีIยนแปลงในมูลคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุ 6 (6,903)                         (10,184)                       

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดําเนนิงาน 70,794                        76,144                        

กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ

การแบง่ปันส่วนทนุใหผ้ ูถ้อืหนว่ยลงทนุ 10 (56,839)                       (71,120)                       

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (56,839)                       (71,120)                       

เงนิฝากธนาคารเพ ิBมขึ1นสุทธ ิ 13,955                        5,024                          

เงนิฝากธนาคาร ณ วันตน้งวด 20,086                        27,951                        

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัปลายงวด  34,041                        32,975                        

-                                

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึIงของงบการเงนิระหว่างกาลนีH

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

กองทนุรวมโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้ากล ุ่มน ํ1าตาลครบรุี

งบกระแสเงนิสด
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กองทุนรวมโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ1าตาลครบุรี 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวนัทีC 31 มีนาคม 2565 

 

1. ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื1นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ1าตาลครบุรี 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื;นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ;าตาลครบุรี (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื;นฐาน

ทีF เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนทัFวไปประเภทไม่รับซื; อคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯได้จัดตั; งและ                 

จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมืFอวนัทีF 18 สิงหาคม 2563 โดยไม่มีการกาํหนดอายุของโครงการ กองทุนฯ

จดัตั;งขึ;นโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพืFอระดมเงินทุนและนาํเงินทีFไดจ้ากการระดมเงินทุนไปลงทุนในกิจการ

โครงสร้างพื;นฐานประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานเชื;อเพลิงชีวมวล นอกเหนือไปจากการลงทุนในกิจการ

โครงสร้างพื;นฐานแลว้กองทุนฯอาจดาํเนินกิจกรรมอืFน ๆ เพืFอก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนฯ

และผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขตทีFสามารถกระทาํไดต้ามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎขอ้บงัคบัอืFน ๆ ทีFเกีFยวขอ้ง ซึF งอาจรวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยอื์Fน 

และ/หรือ การหาดอกผลอืFนภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอืFนทีFเกีFยวขอ้ง 

 เมืFอวนัทีF 20 สิงหาคม 2563 กองทุนฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนผลประโยชน์เพืFอรับโอนรายไดจ้ากการประกอบ

กิจการโรงไฟฟ้าพลงังานเชื;อเพลิงชีวมวลกบับริษทั ผลิตไฟฟ้าครบุรี จาํกดั โดยสัญญาโอนผลประโยชน์

ครอบคลุมรายไดต้ั;งแต่วนัทีF 1 เมษายน 2563 จนถึงวนัทีF 31 ธนัวาคม 2582 

 เมืFอวนัทีF  21 สิงหาคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนฯเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เริFมซื;อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั;งแต่วนัทีF 24 สิงหาคม 

2563 เป็นตน้ไป 

 กองทุนฯบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัจดัการฯ”) โดย

มีธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 

 ณ วนัทีF 31 มีนาคม 2565 บริษทั นํ; าตาลครบุรี จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึF งถือหน่วย

ลงทุนร้อยละ 15 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั;งหมดทีFออกและจาํหน่ายแลว้  
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2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี; จดัทาํขึ;นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พืFอ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื;นฐาน และทรัสตเ์พืFอการลงทุนในโครงสร้างพื;นฐาน

ทีFกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทุนฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ตามทีFกาํหนดใน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีF 34 เรืFอง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  

 งบการเงินระหวา่งกาลนี; จดัทาํขึ;นเพืFอใหข้อ้มูลเพิFมเติมจากงบการเงินประจาํงวดทีFนาํเสนอครั; งล่าสุด ดงันั;น

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกีFยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพืFอไม่ให้

ขอ้มูลทีFนาํเสนอซํ; าซอ้นกบัขอ้มูลทีFไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลนี;ควบคู่

ไปกบังบการเงินสาํหรับงวดสิ;นสุดวนัทีF 31 ธนัวาคม 2564 ซึF งเป็นงวดล่าสุด  

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีFกองทุนฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี;  

3. นโยบายการจ่ายปันผล 

 กองทุนฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั; ง ในกรณีทีFกองทุนฯ            

มีกาํไรสะสมเพียงพอ โดยกองทุนฯสามารถกระทาํไดใ้นรูปของการจ่ายเงินปันผลและการคืนทุนดว้ยการ

ลดทุน ทั;งนี;  ตามทีFโครงการจดัการกองทุนฯและกฎหมายหลกัทรัพยใ์หก้ระทาํได ้ 

 กองทุนฯมีนโยบายจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ดงันี;  

1) การจ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมืFอรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า     

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิทีFปรับปรุงแลว้  

2) ในกรณีทีFกองทุนฯมีกาํไรสะสม บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสม

ได ้

3) ในกรณีทีFกองทุนฯยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่วา่จะเป็นการจ่ายจาก
กาํไรสุทธิทีFปรับปรุงแลว้ตาม 1) และ/หรือ จากกาํไรสะสมตาม 2) ขา้งตน้ 

4) ในกรณีกองทุนฯมีสภาพคล่องส่วนเกิน บริษทัจัดการอาจจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินให้แก่ผูถื้อ     

หน่วยลงทุนดว้ยการลดทุน 

4.  นโยบายการบัญชีทีCสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลนี; จดัทาํขึ;นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีFใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับงวดสิ;นสุดวนัทีF 31 ธนัวาคม 2564 
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5. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 ปัจจุบนักองทุนฯดาํเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื;นฐานประเภท

โรงไฟฟ้าพลงังานเชื;อเพลิงชีวมวลและดาํเนินงานในประเทศไทยเท่านั;น ดงันั;น รายได ้กาํไร และสินทรัพย์

ทั;งหมดทีFแสดงในงบการเงินจึงเกีFยวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามทีFกล่าวไว ้

6. เงนิลงทุนทีCแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

6.1 การเคลืCอนไหวของเงนิลงทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 เงินลงทุนใน  

 สญัญาโอน เงินลงทุน 

 ผลประโยชน์ ในหลกัทรัพย ์

ยอดตน้งวด ณ วนัทีF 1 มกราคม 2565 2,988,870 14,987 

ลงทุนเพิFมระหวา่งงวด - 69,885 

ตดัจาํหน่าย/จาํหน่ายระหวา่งงวด (20,743) (69,928) 

ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย - 47 

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 6,903 - 

ยอดปลายงวด ณ วนัทีF 31 มีนาคม 2565 2,975,030 14,991 

6.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 กองทุนฯไดจ้ดัใหมี้การประเมินมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ ณ วนัทีF 31 มีนาคม 2565 และ  

วันทีF  31 ธันวาคม  2564 โดยผู ้ประเ มินราคาอิสระซึF งใช้วิ ธี พิจารณารายได้  ( Income Approach)                              

สมมติฐานทีFสําคญัทีFใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ ณ วนัทีF                                   

31 มีนาคม 2565 คืออตัราคิดลดอตัราร้อยละ 6.08 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 6.13 ต่อปี) 

ณ วนัทีF 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กองทุนฯมีเงินลงทุนทีFวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชั;นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี;  

 (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์ - - 2,975,030 2,975,030 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 14,991 - 14,991 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

  (ตรวจสอบแลว้)  

เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์ - - 2,988,870 2,988,870 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 14,987 - 14,987 

 ในระหว่างงวดไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั;นของมูลค่ายติุธรรมและไม่มีการเปลีFยนแปลงเทคนิค

ในการประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด 

6.3 จํานวนเงนิผลประโยชน์จากการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์   

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน                                    

สิ;นสุดวนัทีF 31 มีนาคม 

 2565 2564 

จาํนวนเงินตามสญัญาโอนผลประโยชน์ 73,926 73,194 

การตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์ 20,743       19,449 

รายไดด้อกเบี;ยรับ 53,183 53,745 

7. เงนิฝากธนาคาร 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 เงินตน้ อตัราดอกเบี;ย เงินตน้ อตัราดอกเบี;ย 

 (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) 

   (ตรวจสอบแลว้) 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์     

   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 860 0.10 905 0.10 

   ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 33,179 0.15 19,179 0.15 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั     

   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)                      2 - 2 - 

รวมเงินฝากธนาคาร 34,041  20,086  
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8. ลูกหนี1จากสัญญาโอนผลประโยชน์ 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี; จากสัญญาโอนผลประโยชน์ ณ วนัทีF 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564              

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 

9. กาํไรสะสม 

 (หน่วย: พนับาท) 

กาํไรสะสมตน้งวด ณ วนัทีF 1 มกราคม 2565 272,839 

บวก: รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 49,365 

     รายการกาํไรจากการเปลีFยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 6,903 

หกั:   รายการขาดทุนสุทธิทีFเกิดขึ;นจากเงินลงทุน (4) 

 การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 10) (56,839) 

กาํไรสะสมปลายงวด ณ วนัทีF 31 มีนาคม 2565 272,264 

10.  การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

เงินปันผลทีFประกาศจ่ายในระหวา่งงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัทีF 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดงันี;  

วนัทีFประกาศจ่าย สาํหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ รวม 

  (บาท) (พนับาท) 

21 กมุภาพนัธ์ 2565 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 0.2030 56,839 

รวม 0.2030 56,839 

11. รายได้ดอกเบี1ยรับ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน                                    
สิ;นสุดวนัทีF 31 มีนาคม 

 2565 2564 

รายไดด้อกเบี;ยรับ:   

   เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์    

      (หมายเหตุ 6.3 และ 12) 53,183 53,745 

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 46 58 

   เงินฝากธนาคาร 7 14 

รวมรายไดด้อกเบี;ยรับ 53,236 53,817 
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12. รายการกบักจิการทีCเกีCยวข้องกนั 

รายละเอียดความสมัพนัธ์ทีFกองทุนฯมีกบับุคคลหรือกิจการทีFมีอาํนาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูกควบคุมโดย

กองทุนฯไม่วา่จะเป็นโดยตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนฯมีดงันี;  

ชืFอกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัจดัการกองทุน 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูดู้แลผลประโยชน์ 

บริษทั นํ;าตาลครบุรี จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าครบุรี จาํกดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

ในระหวา่งงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจทีFสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีFเกีFยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงืFอนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีFตกลงกันระหว่างกองทุนฯและบุคคลหรือกิจการ                               

ทีFเกีFยวขอ้งกนัเหล่านั;น ซึF งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี;  
 

                                (หน่วย: พนับาท) 

 

 

สาํหรับงวดสามเดือน                        

สิ;นสุดวนัทีF  31 มีนาคม 

 หมายเหต ุ 2565 2564 

บริษทัย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่    

รายไดด้อกเบี;ยรับจากเงินลงทุนใน    

สญัญาโอนผลประโยชน์ 6.3, 11 53,183 53,745 

บริษทัจัดการกองทุน    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  2,434 2,460 

ผู้ดูแลผลประโยชน์    

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์  162 165 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกองทุนฯและกิจการทีFเกีFยวขอ้งกนัมีดงันี;  

  (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทัย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่   

เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์ 2,975,030 2,988,870 

ลูกหนี;จากสญัญาโอนผลประโยชน์ 49,128 50,559 

บริษทัจัดการกองทุน   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 835 835 

ผู้ดูแลผลประโยชน์   

เงินฝากธนาคาร 862 907 

ดอกเบี;ยคา้งรับ 1 - 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย 56 56 

13. การอนุมัติงบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี;ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการฯ เมืFอวนัทีF 12 พฤษภาคม 2565 
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