
 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลครบุรี 

รายงาน และ งบการเงิน 

31 ธนัวาคม 2565 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลครบุรี 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลครบรีุ (กองทุนฯ)                          

ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565               

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ผลการดาํเนินงาน                                

การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

โรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลครบุรี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุน

ในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                                                      

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กองทุนฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี รวมถึงมาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ ท่ีกาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้                                     

ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ    

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี 
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ  

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงัน้ี 

มูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 กองทุนฯ มีเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ซ่ึงแสดงตาม

มูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 เป็นจาํนวนเงิน 2,964 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็น     

ร้อยละ 97 ของสินทรัพยร์วมของกองทุนฯ เน่ืองจากเงินลงทุนดงักล่าวไมมี่การซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง

และไม่สามารถหาราคาเทียบเคียงสาํหรับเงินลงทุนอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัได ้ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

เงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัส้ินงวด ผูบ้ริหารกองทุนฯ จึงกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนโดยอา้งอิงจากราคา

ประเมินท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑวิ์ธีพิจารณาจากรายได ้ผูบ้ริหารกองทุนฯ ตอ้งใช ้          

ดุลยพินิจเก่ียวกบัการคาดการณ์กระแสเงินสดท่ีกองทุนฯ จะไดรั้บในอนาคตจากเงินลงทุนดงักล่าว รวมถึงการ

กาํหนดอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมของผูป้ระเมินราคาอิสระ ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบการวดัมูลค่า

เงินลงทุนดงักล่าว 

ในการตรวจสอบมูลคา่เงินลงทุนดงักล่าว ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจเก่ียวกบัเง่ือนไขท่ีสาํคญัในสญัญาโอน

ผลประโยชน์ ประเมินความเหมาะสมของนโยบายบญัชีของเงินลงทุนและวิธีการคาํนวณมูลค่ายติุธรรมของเงิน

ลงทุน โดยการอ่านสัญญาโอนผลประโยชน์ สอบถามฝ่ายบริหารและอ่านรายงานการประเมินมูลค่า พิจารณา

ขอบเขตและวตัถปุระสงคใ์นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ และประเมินแบบจาํลองท่ีผู ้

ประเมินราคาอิสระเลือกใชใ้นการประเมินมูลคา่ยติุธรรมท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมินท่ีจดัทาํโดยผูป้ระเมินราคา

อิสระ รวมถึงประเมินความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของผูป้ระเมินราคาอิสระโดยการตรวจสอบกบัขอ้มูล

สาธารณะ รวมทั้งขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลท่ีจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมิน

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลประมาณการรายไดก้บัรายไดท่ี้เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้

ดุลยพินิจของผูบ้ริหารกองทุนฯ ในการประมาณการดงักล่าว อ่านรายงานท่ีปรึกษาทางเทคนิคในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สมมติฐานหลกั และประเมินความเหมาะสมของอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 

ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่ายติุธรรมตามแบบจาํลองและขอ้สมมติขา้งตน้ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการ

เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอน

ผลประโยชน์ดงักล่าว  
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารกองทุนฯเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกองทุนฯ          

(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บั

ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้   

ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น       

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกองทุนฯ ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้บ้ริหารกองทุนฯ ทราบเพื่อใหมี้การดาํเนินการ

แกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารกองทุนฯมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม       

แนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทนุในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและ

ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเก่ียวกบั

การควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารกองทุนฯพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารกองทุนฯรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี

สาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารกองทุนฯ มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยดุดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคอืความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ      

ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก     

การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง   

แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                  

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน               

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก       

การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด            

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ      

การควบคุมภายในของกองทุนฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารกองทุนฯ ใช ้และความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารกองทุนฯจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร

กองทุนฯ และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบั

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนฯ          

ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้ง

ใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือ     

หากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
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ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนฯ ตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารกองทุนฯ ในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูบ้ริหารกองทุนฯ วา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารกองทุนฯเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืน                                 

ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ และการดาํเนินการเพื่อขจดั

อุปสรรคหรือมาตรการป้องกนัของขา้พเจา้ (ถา้มี)  

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูบ้ริหารกองทุนฯ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงาน

ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์      

ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว

สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชี และการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 

  

สุชาดา ตนัติโอฬาร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7138 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 15 กุมภาพนัธ์ 2566 



กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนําตาลครบุรี

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชนต์ามมูลค่ายตุิธรรม

   (ราคาทุน: 2,563.5 ลา้นบาท (2564: 2,631.9 ลา้นบาท)) 7, 14 2,963,930,000 2,988,870,000

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายตุิธรรม

   (ราคาทุน: 29.9 ลา้นบาท (2564: 15.0 ลา้นบาท)) 7 29,872,160           14,986,878           

เงินฝากธนาคาร 8 16,601,591           20,086,376           

ลูกหนีจากสญัญาโอนผลประโยชน์ 9, 14 44,142,895           50,558,789           

ดอกเบียคา้งรับ 25,489                  7                           

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 171,185                473,667                

รวมสินทรัพย์ 3,054,743,320      3,074,975,717      

หนีสิน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,466,319             2,136,311             

รวมหนีสิน 2,466,319             2,136,311             

สินทรัพย์สุทธิ 3,052,277,001      3,072,839,406      

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 2,800,000,000 2,800,000,000

กาํไรสะสม 10 252,277,001 272,839,406

สินทรัพย์สุทธิ 3,052,277,001      3,072,839,406      

-                            -                            

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.9009 10.9744

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินปี (หน่วย) 280,000,000 280,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ร้อยละของ ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงนิลงทุนในกจิการโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า (หมายเหตุ 7)

เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์เพอืรับโอนรายไดจ้ากการประกอบกิจการ

โรงไฟฟ้าพลงังานเชือเพลิงชีวมวลของบริษทั ผลิตไฟฟ้าครบุรี จาํกดั 

โดยสัญญาโอนผลประโยชน์ครอบคลุมรายไดจ้ากการดาํเนินการ

 ตงัแตว่นัที 1 เมษายน 2563 จนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2582 2,563,494,792      2,963,930,000      99.00                    2,631,894,485      2,988,870,000      99.50                    

รวมเงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า 2,563,494,792      2,963,930,000      99.00                    2,631,894,485 2,988,870,000      99.50                    

ร้อยละของ ร้อยละของ

มูลค่าทีตราไว้ มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าทีตราไว้ มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหน ี(หมายเหตุ 7)

พนัธบตัรรัฐบาล วนัครบกาํหนด

ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที 43/91/64 CB22127A 27 มกราคม 2565 -                            -                            -                            10,000,000 9,996,554 0.33                      

ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที 10/364/65 CB23O05A 5 ตุลาคม 2566 10,000,000 9,903,743 0.33                      -                            -                            -                            

ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที 10/FRB182/65 CBF23410A 10 เมษายน 2566 10,000,000 10,000,761 0.34                      -                            -                            -                            

ตวัเงนิคลงั 

ตวัเงินคลงั งวดที (DM) 4/182/65 TB22525A 25 พฤษภาคม 2565 -                            -                            -                            5,000,000 4,990,324 0.17                      

ตวัเงินคลงั งวดที (DM) 2/182/66 TB23426B 26 เมษายน 2566 10,000,000 9,967,656 0.33                      -                            -                            -                            

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี 30,000,000           29,872,160           1.00                      15,000,000           14,986,878           0.50                      

รวมเงนิลงทุน 2,993,802,160      100.00                  3,003,856,878      100.00                  

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนาํตาลครบุรี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565

2565 2564



สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565

               (หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบียรับ 12 206,402,152 212,289,822

รวมรายได้ 206,402,152              212,289,822              

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 13, 14 9,842,885                  9,863,897                  

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 13, 14 654,278                     656,242                     

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 13 846,944                     918,232                     

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 2,068,681                  2,083,132                  

ค่าใชจ่้ายอืน 2,811,022                  1,703,055                  

รวมค่าใช้จ่าย 16,223,810                15,224,558                

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 190,178,342              197,065,264              

รายการกาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 26,807                       (25,623)                     

รายการกาํไรจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 7.2 43,471,391                64,062,888                

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน 43,498,198                64,037,265                

การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 233,676,540              261,102,529              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนําตาลครบุรี

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565

                 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 190,178,342              197,065,264              

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 26,807                       (25,623)                     

รายการกาํไรจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 7.2 43,471,391                64,062,888                

การเพมิขนึของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 233,676,540              261,102,529              

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 11 (254,238,945)             (301,839,774)            

การลดลงของสินทรัพย์สุทธใินระหว่างปี (20,562,405)               (40,737,245)              

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 3,072,839,406           3,113,576,651          

สินทรัพย์สุทธปิลายปี 3,052,277,001           3,072,839,406          

-                                 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนําตาลครบุรี

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ



สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565

                 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

การเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 233,676,540              261,102,529              

ปรับกระทบรายการเพิมขึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

  ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   การซือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 7 (296,242,637)             (160,798,333)            

   การจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 281,676,659              195,638,527              

   ดอกเบียคา้งรับลดลง (เพิมขึน) (25,482)                      4                                

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ลดลง (เพิมขึน) 302,482                     (302,482)                   

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิมขึน 330,008                     59,181                       

   รายไดด้อกเบียรับ 12 (206,402,152)             (212,289,822)            

   เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ 280,828,427              274,263,148              

   เงินสดรับจากดอกเบีย 108,513                     339,962                     

   รายการขาดทุน (กาํไร) สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (26,807)                      25,623                       

   รายการกาํไรจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 7 (43,471,391)               (64,062,888)              

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดําเนินงาน 250,754,160              293,975,449              

กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 11 (254,238,945)             (301,839,774)            

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (254,238,945)             (301,839,774)            

เงนิฝากธนาคารลดลงสุทธิ (3,484,785)                 (7,864,325)                

เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 20,086,376                27,950,701                

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 16,601,591                20,086,376                

-                                 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกระแสเงนิสด

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนําตาลครบุรี
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ําตาลครบุรี 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 

1. ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ําตาลครบุรี 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลครบุรี (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู ้ลงทุนทั่วไปประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯได้จัดตั้ งและ                

จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 โดยไม่มีการกาํหนดอายุของโครงการ กองทุนฯ

จดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อระดมเงินทุนและนาํเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินทุนไปลงทุนในกิจการ

โครงสร้างพื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานเช้ือเพลิงชีวมวล นอกเหนือไปจากการลงทุนในกิจการ

โครงสร้างพื้นฐานแลว้กองทุนฯอาจดาํเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนฯ

และผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขตท่ีสามารถกระทาํไดต้ามหลกัเกณฑข์องสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

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 

 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนฯเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 

2563 เป็นตน้ไป 

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

มีธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทั นํ้ าตาลครบุรี จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วย

ลงทุนร้อยละ 15 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีออกและจาํหน่ายแลว้  
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดย

สมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. นโยบายการจ่ายปันผล 

 กองทุนฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ในกรณีท่ีกองทุนฯ            

มีกาํไรสะสมเพียงพอ โดยกองทุนฯสามารถกระทาํไดใ้นรูปของการจ่ายเงินปันผลและการคืนทุนดว้ยการ

ลดทุน ทั้งน้ี ตามท่ีโครงการจดัการกองทุนฯและกฎหมายหลกัทรัพยใ์หก้ระทาํได ้ 

 กองทุนฯมีนโยบายจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

1) การจ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า     

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้  

2) ในกรณีท่ีกองทุนฯมีกาํไรสะสม บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสม

ได ้

3) ในกรณีท่ีกองทุนฯยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจาก

กาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตาม 1) และ/หรือ จากกาํไรสะสมตาม 2) ขา้งตน้ 

4) ในกรณีกองทุนฯมีสภาพคล่องส่วนเกิน บริษทัจดัการอาจจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินให้แก่ผูถื้อ     

หน่วยลงทุนดว้ยการลดทุน 

4.  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากสัญญาโอนผลประโยชน์ 

รายได้ดอกเบ้ียรับจากสัญญาโอนผลประโยชน์ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตรา

ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ดอกเบีย้รับและต้นทุนทางการเงิน 

ดอกเบ้ียรับและต้นทุนทางการเงิน บันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างโดยคาํนึงถึงอัตรา

ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
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ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน 

          เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินจะรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีกองทุนฯมีสิทธิในเงิน

ลงทุน  และหลงัจากนั้นกองทุนฯจะวดัมูลค่าเงินลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยกาํไรหรือขาดทุนจากการ      

วดัมูลค่าเงินลงทุนดงักลา่ว (ถา้มี) ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดขึ้น 

 เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ 

         กองทุนฯวดัมูลค่าเร่ิมแรกของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์โดยใชร้าคาทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ี

กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทนุ โดยพิจารณาว่าราคาดงักล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมท่ีดีท่ีสุดเน่ืองจากเป็นราคาท่ีมี

การแลกเปล่ียนจริงล่าสุดตามกลไกตลาด  และหลงัจากนั้นกองทุนฯจะวดัมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่า

ยติุธรรมตามรายงานการประเมินท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ  

        เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

       เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาท่ีคาํนวณจากอัตราผลตอบแทนจากการ         

ซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย กาํไรหรือขาดทุนจากการ     

วดัมูลค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุน ราคา

ทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

          เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารใชมู้ลค่าเงินตน้บวกดอกเบ้ียคา้งรับจนถึงวนัวดัมูลค่าเงินลงทุนในการกาํหนด

มูลค่ายติุธรรม ซ่ึงไดแ้ยกแสดงดอกเบ้ียคา้งรับไวใ้น “ดอกเบ้ียคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี          

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.4     ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนผลประโยชน์ 

 ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ ซ่ึงบริษทัจดัการฯพิจารณาแล้วว่า

ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
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4.5 การแบ่งปันส่วนทุน 

 กองทุนฯบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 

4.6 ภาษีเงินได้ 

 กองทุนฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เน่ืองจากกองทนุฯไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย 

4.7 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทุนฯ

ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนฯ 

หรือถูกกองทุนฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ

กองทุนฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัจดัการฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนักบับริษทัจดัการฯ และรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้

มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อกองทุนฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการของบริษทัจดัการฯท่ีมีอาํนาจในการ

วางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

4.8 ประมาณการหนีสิ้น 

 กองทุนฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ้ นแล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากองทุนฯจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ 

ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้นและกองทุนฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.9 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานกาํหนดให้

ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งได ้กองทุนฯจะประมาณมูลค่า

ยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถ

สังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 
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 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดใน

อนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของ

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม

แบบเกิดขึ้นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน        

บริษทัจัดการฯจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้                

ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ี

แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้

ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์  

 การวดัมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์กาํหนดโดยใช้มูลค่าตามรายงานการประเมิน

ของผูป้ระเมินอิสระ ซ่ึงใชวิ้ธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) โดยในการประเมินค่าของเงินลงทุน

ดงักล่าวจาํเป็นตอ้งมีการประมาณการจาํนวนกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกองทุนฯ จะไดรั้บตามสัญญา ซ่ึง

ประมาณการมาจากประมาณการรายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิงชีวมวลของ

บริษทั ผลิตไฟฟ้าครบุรี จาํกดั (ผูโ้อนผลประโยชน์) โดยกองทุนฯจะไดรั้บผลประโยชน์จากการประกอบ

กิจการคิดเป็นอตัราร้อยละ 62 ของรายไดค้่าไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างผูโ้อนผลประโยชน์กบั

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผูโ้อนผลประโยชน์กบับริษทั นํ้าตาลครบุรี จาํกดั (มหาชน) โดยวนั

ส้ินสุดสัญญาโอนผลประโยชน์ คือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2582 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7.1) และ

นาํมาคิดลดใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัดว้ยอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม  

6. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 ปัจจุบนักองทุนฯดาํเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภท

โรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิงชีวมวลและดาํเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้น รายได ้กาํไร และสินทรัพย์

ทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้
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7. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

7.1  เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ 

 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 กองทุนฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนผลประโยชน์เพื่อรับโอนรายไดจ้ากการประกอบ

กิจการโรงไฟฟ้าพลังงานเช้ือเพลิงชีวมวลกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จํากัด (ผู ้โอนผลประโยชน์)              

โดยกองทุนฯ จะไดรั้บผลประโยชน์จากการประกอบกิจการคิดเป็นอตัราร้อยละ 62 ของรายไดค้่าไฟฟ้า         

ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างผูโ้อนผลประโยชน์กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผูโ้อน

ผลประโยชน์กบับริษทั นํ้าตาลครบุรี จาํกดั (มหาชน) สรุปไดด้งัน้ี 

บริษทัคู่สัญญา 

 

วนัส้ินสุดสัญญา 

กาํลงัไฟฟ้าตามสัญญา  

(เมกะวตัต)์ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 31 ธนัวาคม 2582 22.0 

บริษทั นํ้ าตาลครบุรี จาํกดั (มหาชน) 31 ธนัวาคม 2582 3.5 

 ผลประโยชน์ท่ีกองทุนฯจะรับโอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาท่ีบริษทัผูโ้อนผลประโยชน์ขายไฟฟ้าให้กับการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ปริมาณพลงัไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวตัต)์ จะคาํนวณในอตัราร้อยละ 62 ของ

รายไดค้่าขายไฟฟ้าตามอตัราค่าไฟฟ้าท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเฉพาะส่วนท่ีไม่ได้รับผลกระทบจาก

ความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐและราคาเฉล่ียค่าถ่านหิน ซ่ึงอตัราค่าไฟฟ้า

ดังกล่าวประกอบด้วย ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) ค่าการ

ประหยดัการใช้เช้ือเพลิง (Fuel Saving) และค่าส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิงพลังงานหมุนเวียน (Renewable 

Energy Promotion) ทั้งน้ี ภายใตส้ัญญาโอนผลประโยชน์ผูโ้อนผลประโยชน์ตกลงรับประกนัการประกอบ

กิจการไฟฟ้าขั้นตํ่า ไดแ้ก่ จาํนวนชัว่โมงการทาํงาน (ระยะเวลาการเดินเคร่ือง หรือ operating hour) ของ

โรงไฟฟ้าในแต่ละปีจะตอ้งไม่ตํ่ากวา่กาํลงัชัว่โมงการผลิตตามท่ีระบุในสัญญาโอนผลประโยชน์และเกณฑ์

ค่าเฉล่ียพลงัไฟฟ้าท่ีผลิตจริง (Actual average capacity) ของโรงไฟฟ้าในแต่ละปีจะตอ้งเป็นอตัราไม่ตํ่ากวา่ 

21 เมกะวตัต ์

ผลประโยชน์ท่ีกองทุนฯจะรับโอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาท่ีบริษทัผูโ้อนผลประโยชน์ขายไฟฟ้าให้กบับริษทั 

นํ้ าตาลครบุรี จาํกดั (มหาชน) (ปริมาณพลงัไฟฟ้า 3.5 เมกะวตัต)์ จะคาํนวณในอตัราร้อยละ 62 ของรายได้

ค่าขายไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ทั้งน้ี ผูโ้อนผลประโยชน์ตกลง

รับประกันการประกอบกิจการไฟฟ้าขั้นตํ่าโดยใช้เกณฑ์จาํนวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิต (Kilowatt-hour) ของ

โรงไฟฟ้าในแต่ละปีตามท่ีระบุในสญัญาโอนผลประโยชน์ 

 หากผูโ้อนผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบติัตามเกณฑก์ารรับประกนัการประกอบกิจการไฟฟ้าขั้นตํ่าดงักล่าว

ขา้งตน้ได้ ผูโ้อนผลประโยชน์ฯจะต้องชาํระเงินเพิ่มเติมแก่กองทุนฯตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาโอน

ผลประโยชน์ 
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 ผูโ้อนผลประโยชน์ และ บริษทั นํ้าตาลครบุรี จาํกดั (มหาชน) (KBS) ตกลงจดัใหมี้หลกัประกนัแก่กองทุนฯ        

เพื่อเป็นการประกนัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาโอนผลประโยชน์ ไดแ้ก่ การจดทะเบียนจาํนองท่ีดินของ 

KBS โรงไฟฟ้าของผู ้โอนผลประโยชน์และเคร่ืองจักรของผู ้โอนผลประโยชน์และ  KBS ท่ีใช้ใน                 

การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างผูโ้อนผลประโยชน์และ KBS การจาํนาํหุ้น

ทั้งหมดของผูโ้อนผลประโยชน์ท่ีถือโดย KBS การโอนสิทธิการเช่าท่ีดินโรงไฟฟ้าของผูโ้อนผลประโยชน์ 

การโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเง่ือนไขในบญัชีรายได้จากการจาํหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของ      

ผูโ้อนผลประโยชน์ การโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเง่ือนไขตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า การสลกัหลงักรมธรรม์

ประกันภัยท่ีเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าโดยให้กองทุนฯเป็นผู ้เอาประกันร่วมและผูรั้บ

ผลประโยชน์ และการทาํสัญญาด้อยสิทธิ (Subordination Agreement) การเรียกร้องให้ชาํระหน้ีเงินกู้ยืม

ระหวา่งผูโ้อนผลประโยชน์และ KBS  

7.2 การเคล่ือนไหวของเงินลงทุน 

7.2.1  เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ยอดยกมาตน้ปี 2,988,870 2,987,870 

ตดัจาํหน่าย (68,400) (63,065) 

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 43,460 64,065 

ยอดปลายปี 2,963,930 2,988,870 

7.2.2 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ยอดยกมาตน้ปี 14,987 49,979 

ลงทุนเพิ่ม 296,243 160,798 

จาํหน่าย (281,650) (195,664) 

ส่วนลด (เพิ่ม) มูลค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย 281 (124) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 11 (2) 

ยอดปลายปี 29,872 14,987 
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7.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 กองทุนฯได้จัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2565 และ 2564 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงใชวิ้ธีพิจารณารายได ้(Income Approach)  สมมติฐาน

ท่ีสําคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2565 คืออตัราคิดลดอตัราร้อยละ 5.79 ต่อปี (2564: ร้อยละ 6.13 ต่อปี) โดยหากอตัราคิดลดตามสมมติฐาน

เพิ่มขึ้นจะทาํใหมู้ลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนลดลง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนฯมีเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตาม       

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ - - 2,963,930 2,963,930 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 29,872 - 29,872 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ - - 2,988,870 2,988,870 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 14,987 - 14,987 

ในระหว่างปีไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมและไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคใน

การประเมินมูลค่าในระหวา่งปี 

7.4 จํานวนเงินผลประโยชน์จากการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์   

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2654 

จาํนวนเงินตามสัญญาโอนผลประโยชน์ 274,413 275,140 

การตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์ 68,400 63,065 

รายไดด้อกเบ้ียรับ 206,013 212,075 
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8. เงินฝากธนาคาร 

 2565 2564 

 เงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย เงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 

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

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์     

   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 1,384 0.20 905 0.10 

   ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 15,216 0.50 19,179 0.15 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั     

   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)                      2 - 2 - 

รวมเงินฝากธนาคาร 16,602  20,086  

9. ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนผลประโยชน์ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ยงัไม่ครบกาํหนด

ชาํระ 

10. กาํไรสะสม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

กาํไรสะสมตน้ปี 272,839 313,577 

บวก: รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 190,179 197,065 

รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 27 - 

 รายการกาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุน 43,471 64,063 

หกั:   รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน - (26) 

 การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 11) (254,239) (301,840) 

กาํไรสะสมปลายปี 252,277 272,839 
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11.  การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปี 2565 มีดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศจ่าย สาํหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ รวม 

  (บาท) (พนับาท) 

21 กุมภาพนัธ์ 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 

17 พฤศจิกายน 2565 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กนัยายน 2565 0.2410 67,480 

รวม 0.9080 254,239 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปี 2564 มีดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศจ่าย สาํหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ รวม 

  (บาท) (พนับาท) 

17 กุมภาพนัธ์ 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 

17 สิงหาคม 2564 1 เมษายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 0.2260 63,280 

18 พฤศจิกายน 2564 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กนัยายน 2564 0.2020 56,560 

รวม 1.0780 301,840 

12. รายได้ดอกเบีย้รับ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

รายไดด้อกเบ้ียรับ:   

   เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ (หมายเหตุ 7.4 และ 14) 206,013 212,075 

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 306 162 

   เงินฝากธนาคาร 83 53 

รวมรายไดด้อกเบ้ียรับ 206,402 212,290 

13. ค่าใช้จ่ายกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

บริษทัจดัการฯไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนฯ เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 5.0 ต่อปี

ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนฯ ทั้งน้ีจะไม่ตํ่ากว่า 4.2 ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี                  

ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) 
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ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปีของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกัน) และไม่รวม

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีเกิดจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายในการ

ตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนฯ เป็นตน้ 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.038 ต่อปี               

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกัน) ของเงินทุนจดทะเบียนของ

กองทุนฯ ก่อนหกัส่วนลด (ถา้มี) ทั้งน้ีจะไม่เกินกวา่ 5.0 ลา้นบาทต่อปี 

14. รายการกบักจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกองทุนฯมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ ์

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัจดัการกองทุน 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูดู้แลผลประโยชน์ 

บริษทั นํ้าตาลครบรีุ จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าครบุรี จาํกดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทุนฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

  (หน่วย: พนับาท) 

 หมายเหต ุ 2565 2564 

บริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่    

รายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินลงทนุในสัญญาโอนผลประโยชน ์ 7.4, 12 206,013 212,075 

บริษัทจัดการกองทุน    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 13 9,843 9,864 

ผู้ดูแลผลประโยชน์    

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 13 654 656 

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่    

เงินปันผลจ่าย 11 38,136 45,276 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งกองทุนฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  2565 2564 

บริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่    

เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์  2,963,930 2,988,870 

ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์  44,143 50,559 

บริษัทจัดการกองทุน    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย  830 835 

ผู้ดูแลผลประโยชน์    

เงินฝากธนาคาร  1,386 907 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย  55 56 

15. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก

ธนาคารเป็นจาํนวนเงินรวม 577.9 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 18.90 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย

ระหวา่งปี (2564: 356.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 11.63) 

16. ภาระผูกพนั 

 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุ 13 

17.  เคร่ืองมือทางการเงิน 

17.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกองทุนฯประกอบดว้ยเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ เงินลงทุน      

ในหลักทรัพย์ เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย กองทุนฯ              

มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาอาจไม่มีความสามารถในการจ่ายชาํระ ซ่ึงอาจมีผลต่อ

กระแสเงินสดรับจากสินทรัพยท์างการเงินของกองทุนฯ กองทุนฯเน้นการลงทุนในสัญญาเงินลงทุนและ

ตราสารหน้ีท่ีคู่สัญญาหรือผูอ้อกตราสารเป็นหน่วยงานหรือกิจการท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง และสําหรับ

เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ไดมี้การจดัให้มีหลกัประกนัและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อบริหาร

จดัการความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือตามท่ีไดก้ล่าวหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7.1 ดงันั้น กองทุนฯจึง

ไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือในระยะสั้นถึงระยะยาว จาํนวนสูงสุด    
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ท่ีกองทุนฯอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดง

ฐานะการเงินหกัดว้ยมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนตามหลกัประกนั 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด สินทรัพยท์างการเงินท่ีอาจ    

ทาํให้กองทุนฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ได้แก่ พนัธบตัรรัฐบาล ตัว๋เงินคลงั และเงินฝากธนาคาร 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง

ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกองทุนฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

17.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกองทุนฯ อนัไดแ้ก่ เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีจาก

สัญญาโอนผลประโยชน์ และค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย แสดงด้วยมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจาก           

มีระยะเวลาครบกาํหนดท่ีสั้น และเงินลงทุนต่าง ๆ ของกองทุนรวมฯ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมแลว้ ดงันั้น

กองทุนฯจึงเช่ือว่ามูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงใน            

งบแสดงฐานะการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั  

18. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2566 
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