
 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลครบุรี 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลครบุรี 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565                 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์
สุทธิและงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล    
แบบยอ่ของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลครบุรี (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนฯเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามแนว
ปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานและทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความ
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 ์กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน
และทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ
จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 
สุชาดา  ตนัติโอฬาร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7138 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤศจิกายน 2565 

 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํา้ตาลครบุรี

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์ตามมูลค่ายติุธรรม

   (ราคาทุน: 2,568.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 2,631.9 ลา้นบาท)) 6, 12 2,948,770 2,988,870

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม

   (ราคาทุน: 20.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 15.0 ลา้นบาท)) 6 19,973                    14,987

เงินฝากธนาคาร 7 36,701                    20,086

ลูกหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชน์ 8, 12 49,291                    50,559

ดอกเบ้ียคา้งรับ 43                           -                              

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 657                         473

รวมสินทรัพย์ 3,055,435               3,074,975               

หนีสิ้น

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,993                      2,136

รวมหนีสิ้น 1,993                      2,136                      

สินทรัพย์สุทธิ 3,053,442               3,072,839               

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 2,800,000 2,800,000

กาํไรสะสม 9 253,442                  272,839

สินทรัพย์สุทธิ 3,053,442               3,072,839               
-                              -                              

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.9051 10.9744

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 280,000,000 280,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ ร้อยละของ
ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า (หมายเหตุ 6)
เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชนเ์พือ่รับโอนรายไดจ้ากการประกอบกิจการ

โรงไฟฟ้าพลงังานเชื้อเพลิงชีวมวลกบับริษทั ผลิตไฟฟ้าครบุรี จาํกดั 
โดยสัญญาโอนผลประโยชน์ครอบคลุมรายไดจ้ากการดาํเนินการ
 ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 จนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2582 2,568,814 2,948,770              99.33                     2,631,894 2,988,870              99.50                     

รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า 2,568,814 2,948,770              99.33                     2,631,894 2,988,870              99.50                     

ร้อยละของ ร้อยละของ
มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ (หมายเหตุ 6)
พันธบัตรรัฐบาล วนัครบกาํหนด

ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/64 CB22127A 27 มกราคม 2565 -                             -                             -                             10,000 9,997 0.33                       
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/87/65 CB22O27A 27  ตุลาคม 2565 5,000 4,998 0.17                       
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/65 CB22D22A 22  ธนัวาคม 2565 15,000 14,975 0.50                       -                             -                             -                             

ตั๋วเงินคลัง 
ตัว๋เงินคลงั งวดที่ (DM) 4/182/65 TB22525A 25 พฤษภาคม 2565 -                             -                             -                             5,000 4,990 0.17                       

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ 20,000 19,973                   0.67                       15,000 14,987                   0.50                       

รวมเงินลงทุน 2,968,743              100.00                   3,003,857              100.00                   
-                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลครบุรี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564
รายได้จากการลงทุน
รายไดด้อกเบ้ียรับ 11 51,574 41,527

รวมรายได้ 51,574                     41,527                     

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 12 2,476                       2,461                       
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 12 165                          163                          
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 212                          258                          
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 522                          522                          
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 504                          607                          

รวมค่าใช้จ่าย 3,879                       4,011                       

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 47,695                     37,516                     

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 6 (4)
รายการกาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 14,776                     21,296                     

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 14,782                     21,292                     

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 62,477                     58,808                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลครบุรี
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2565



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท) 

หมายเหตุ 2565 2564
รายได้จากการลงทุน
รายไดด้อกเบ้ียรับ 11 156,314 152,781

รวมรายได้ 156,314                   152,781                   

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 12 7,368                       7,389                       
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 12 490                          492                          
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 635                          766                          
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 1,548                       1,561                       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,912                       1,295                       

รวมค่าใช้จ่าย 11,953                     11,503                     

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 144,361                   141,278                   

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 20                            (27)                           
รายการกาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 6.1 22,981                     26,597                     

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 23,001                     26,570                     

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 167,362                   167,848                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลครบุรี
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2565



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 144,361                   141,278                   
รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 20                            (27)                           
รายการกาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 6.1 22,981                     26,597                     

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 167,362                   167,848                   
การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 10 (186,759)                  (245,280)                  

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด (19,397)                    (77,432)                    
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 3,072,839                3,113,577                

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 3,053,442                3,036,145                
-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลครบุรี
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2565



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิม่ข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 167,362 167,848
ปรับกระทบรายการเพิม่ข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน
   ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
   การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 6 (211,602) (135,833)
   การจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 206,775 170,648
   ดอกเบ้ียคา้งรับเพิม่ข้ึน (43) (67)
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เพิม่ข้ึน (184) (935)
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิม่ข้ึน (ลดลง) (143) 91
   รายไดด้อกเบ้ียรับ 11 (156,314) (152,781)
   เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ 220,456 210,858
   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 68 290
   รายการ (กาํไร) ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (20) 27
   รายการกาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 6 (22,981) (26,597)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 203,374                   233,549                   

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 10 (186,759)                  (245,280)                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (186,759)                  (245,280)                  

เงินฝากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 16,615                     (11,731)                    
เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้งวด 20,086                     27,951                     

เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายงวด  36,701                     16,220                     
-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2565

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลครบุรี
งบกระแสเงินสด
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํา้ตาลครบุรี 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 
 
1. ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํา้ตาลครบุรี 

 กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลครบุรี (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน
ท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนทั่วไปประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯได้จัดตั้ งและ                 
จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 โดยไม่มีการกาํหนดอายุของโครงการ กองทุนฯ
จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือระดมเงินทุนและนาํเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินทุนไปลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิงชีวมวล นอกเหนือไปจากการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานแลว้กองทุนฯอาจดาํเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนฯ
และผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขตท่ีสามารถกระทาํไดต้ามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์น 
และ/หรือ การหาดอกผลอ่ืนภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 กองทุนฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนผลประโยชน์เพื่อรับโอนรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิงชีวมวลกบับริษทั ผลิตไฟฟ้าครบุรี จาํกดั โดยสัญญาโอนผลประโยชน์
ครอบคลุมรายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2582 

 เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนฯเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 
2563 เป็นตน้ไป 

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

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทั นํ้าตาลครบุรี จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วย
ลงทุนร้อยละ 15 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีออกและจาํหน่ายแลว้  
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2. เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัสต์
เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทุนฯเลือกนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อตามท่ี
กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํงวดท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงเป็นงวดล่าสุด  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีกองทุนฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษแปลจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับ
ภาษาไทยน้ี 

3. นโยบายการจ่ายปันผล 

 กองทุนฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ในกรณีท่ีกองทุนฯ            
มีกาํไรสะสมเพียงพอ โดยกองทุนฯสามารถกระทาํไดใ้นรูปของการจ่ายเงินปันผลและการคืนทุนดว้ยการ
ลดทุน ทั้งน้ี ตามท่ีโครงการจดัการกองทุนฯและกฎหมายหลกัทรัพยใ์หก้ระทาํได ้ 

 กองทุนฯมีนโยบายจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

1) การจ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้  

2) ในกรณีท่ีกองทุนฯมีกาํไรสะสม บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสม
ได ้

3) ในกรณีท่ีกองทุนฯยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่วา่จะเป็นการจ่ายจาก
กาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตาม 1) และ/หรือ จากกาํไรสะสมตาม 2) ขา้งตน้ 

4) ในกรณีกองทุนฯมีสภาพคล่องส่วนเกิน บริษทัจัดการอาจจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินให้แก่ผูถื้อ     
หน่วยลงทุนดว้ยการลดทุน 

4.  นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน        
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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5. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 ปัจจุบนักองทุนฯดาํเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภท
โรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิงชีวมวลและดาํเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้น รายได ้กาํไร และสินทรัพย์
ทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

6. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายตุิธรรม 

6.1 การเคล่ือนไหวของเงินลงทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 เงินลงทุนใน  
 สญัญาโอน เงินลงทุน 
 ผลประโยชน์ ในหลกัทรัพย ์
ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 2,988,870 14,987 
ลงทุนเพิ่มระหวา่งงวด - 211,602 
ตดัจาํหน่าย/จาํหน่ายระหวา่งงวด (63,081) (206,755) 
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย - 139 
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 22,981 - 

ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 2,948,770 19,973 

6.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 กองทุนฯไดจ้ดัใหมี้การประเมินมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ  
วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2564 โดยผู ้ประ เ มินราคาอิสระ ซ่ึงใช้วิ ธีพิจารณารายได้ ( Income Approach)                     
สมมติฐานท่ีสําคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ ณ วนัท่ี                     
30 กนัยายน 2565 คืออตัราคิดลดอตัราร้อยละ 5.93 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 6.13 ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนฯมีเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน ์ - - 2,948,770 2,948,770 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 19,973 - 19,973 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

  (ตรวจสอบแลว้)  
เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน ์ - - 2,988,870 2,988,870 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 14,987 - 14,987 

 ในระหวา่งงวดไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมและไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิค
ในการประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด 

6.3 จํานวนเงินผลประโยชน์จากการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์  

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 
จาํนวนเงินตามสญัญาโอนผลประโยชน์ 74,713 63,372 219,188 211,727 
การตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในสญัญา     
   โอนผลประโยชน์ 23,226 21,879 63,081 59,120 
รายไดด้อกเบ้ียรับ 51,487 41,493 156,107 152,607 

7. เงินฝากธนาคาร 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
 เงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย เงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 
 (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) 
   (ตรวจสอบแลว้) 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั     
   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 2 - 2 - 
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์     
   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 1,002 0.10 905 0.10 
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 15,697 0.25 19,179 0.15 

ใบรับเงินฝากประจาํ     
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 20,000 0.65 - - 

รวมเงินฝากธนาคาร 36,701  20,086  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนผลประโยชน์ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564              
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 

9. กําไรสะสม 

 (หน่วย: พนับาท) 
กาํไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 272,839 
บวก: รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 144,361 

     รายการกาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 22,981 
          รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 20 
หกั: การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 10) (186,759) 
กาํไรสะสมปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 253,442 

10.  การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศจ่าย สาํหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ รวม 
  (บาท) (พนับาท) 
21 กมุภาพนัธ์ 2565 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 0.2030 56,839 
19 พฤษภาคม 2565 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 0.2380 66,640 
16 สิงหาคม 2565 1 เมษายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 0.2260 63,280 
รวม 0.6670 186,759 

11. รายได้ดอกเบีย้รับ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2565 2564 2565 2564 
รายไดด้อกเบ้ียรับ:     
  เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์      

 (หมายเหตุ 6.3 และ 12) 51,487 41,493 156,107 152,607 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 44 20 139 132 
เงินฝากธนาคาร 43 14 68 42 

รวมรายไดด้อกเบ้ียรับ 51,574 41,527 156,314 152,781 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12. รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกองทุนฯมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูกควบคุมโดย
กองทุนฯไม่วา่จะเป็นโดยตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนฯมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัจดัการกองทุน 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูดู้แลผลประโยชน์ 
บริษทั นํ้าตาลครบุรี จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าครบุรี จาํกดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

ในระหว่างงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกองทุนฯและบุคคลหรือกิจการ                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 

 

สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

  2565 2564 2565 2564 
 หมายเหตุ  

บริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่    
รายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินลงทุนใน      
  สญัญาโอนผลประโยชน์ 6.3, 11 51,487 41,493 156,107 152,607 
บริษัทจัดการกองทุน      
ค่าธรรมเนียมการจดัการ     2,476 2,461 7,368 7,389 
ผู้ดูแลผลประโยชน์      
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์     165 163 490 492 
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่      
เงินปันผลจ่าย 10 9,492 9,492 28,014 36,792 

 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

7 

ยอดคงคา้งระหวา่งกองทุนฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่   
เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน ์ 2,948,770 2,988,870 
ลูกหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชน ์ 49,291 50,559 
บริษัทจัดการกองทุน   
ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 804 835 
ผู้ดูแลผลประโยชน์   
เงินฝากธนาคาร 1,004 907 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย 54 56 

13. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู ้มีอ ํานาจของบริษัทจัดการฯ  เ ม่ือวันท่ี 
 9 พฤศจิกายน 2565 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

