
 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบก าไรขาดทุน                                            
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ                                             
งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ                                      
งบการเงินแบบยอ่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34                                  
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 
 
 
สุชาดา ตนัติโอฬาร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7138 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2562 



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 30 กนัยายน 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายไดต้ามมูลค่ายติุธรรม 

    (ราคาทุน: 31 มีนาคม 2562: 44,811 ลา้นบาทและ 

           30 กนัยายน 2561: ไม่มี)         5 44,811,000 -                             

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม

    (ราคาทุน: 31 มีนาคม 2562:  445.2 ลา้นบาทและ

          30 กนัยายน 2561: 878.6 ลา้นบาท) 445,682 879,680

เงินฝากธนาคาร 6 69,452 118,991

ลูกหนี

   สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 7 31,466 -                             

   ดอกเบียคา้งรับ 682 2,299

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 17,284 116

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตดับญัชี 8 758,412 149,409

รวมสินทรัพย์ 46,133,978            1,150,495

หนีสิน

เจา้หนีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,960 128,537

รวมหนีสิน 5,960                     128,537

สินทรัพย์สุทธิ 46,128,018            1,021,958

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน

   หน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.9911 บาท

      (30 กนัยายน 2561: หน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย 

         มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท) 9 45,659,327 1,000,000

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 45,659,327 1,000,000

กาํไรสะสม 10 468,691 21,958

สินทรัพย์สุทธิ 46,128,018 1,021,958

-                             -                             

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.0936 10.2195

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด (หน่วย) 4,570,000,000 100,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย

งบดลุ

ณ วันที 31 มีนาคม 2562



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ร้อยละของ รอ้ยละของ

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืนฐาน 

เงินลงทุนในสญัญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได ้(หมายเหตุขอ้ 5)  44,811,000 44,811,000 99.02 -                       -                       -                       

รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืนฐาน 44,811,000 44,811,000 99.02 -                       -                       -                       

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ร้อยละของ รอ้ยละของ

วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าทีตราไว้ มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าทีตราไว้ มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB18O18A 18 ตุลาคม 2561 1.2000 -                           -                           -                           50,000                 49,974                 5.68                     

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB18O18B 18 ตุลาคม 2561 1.1858 -                           -                           -                           180,000                179,907                20.45                   

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB18D06B 6 ธนัวาคม 2561 1.4980 -                           -                           -                           314,000                313,252                35.61                   

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19314A 14 มีนาคม 2562 1.3430 -                           -                           -                           52,900                 52,544                 5.97                     

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย LB196A 13 มิถุนายน 2562 1.6340/1.6206 42,300                 42,483                 0.09 182,000                184,794                21.01                   

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย BOT202B 26 กุมภาพนัธ์ 2563 1.4580 -                           -                           -                       100,000                99,209                 11.28                   

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19411B 11 เมษายน 2562 1.4933 22,000                 21,991                 0.05 -                           -                           -                           

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19425B 25 เมษายน 2562 1.6800 40,000                 39,955                 0.09 -                           -                           -                           

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19620B 20 มิถุนายน 2562 1.6770 25,000                 24,906                 0.05 -                           -                           -                           

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19627B 27 มิถุนายน 2562 1.7100 20,000                 19,919                 0.04 -                           -                           -                           

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19704A 4 กรกฎาคม 2562 1.6543 70,000                 69,695                 0.15 -                           -                           -                           

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19725A 25 กรกฎาคม 2562 1.7440 30,000                 29,840                 0.07 -                           -                           -                           

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย TB19904A 4 กนัยายน 2562 1.7400 12,200                 12,110                 0.03 -                           -                           -                           

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19905A 5 กนัยายน 2562 1.7600 65,000                 64,518                 0.14 -                           -                           -                           

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19926A 26 กนัยายน 2562 1.7400 30,000                 29,748                 0.07 -                           -                           -                           

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19D06A 6 ธนัวาคม 2562 1.7614 62,600                 61,862                 0.14 -                           -                           -                           

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20312A 12 มีนาคม 2563 1.8100 20,000                 19,669                 0.04 -                           -                           -                           

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย BOT212A 18 กุมภาพนัธ์ 2564 1.8600 9,000                   8,986                   0.02 -                           -                           -                           

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี 448,100 445,682 0.98 878,900 879,680 100.00

รวมเงินลงทุน 45,259,100 45,256,682 100.00 878,900 879,680 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

30 กนัยายน 2561

พนัธบตัร

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที 31 มีนาคม 2562

31 มีนาคม 2562



สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 559,383                   -                              

ดอกเบียรบั 1,909                       3,313

รวมรายได้ 561,292                   3,313                       

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 12 9,730                       50

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 12 1,581                       35                            

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 12 1,319                       113

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 419                          229                          

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน

   รอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 72,460                     -                              

ค่าใชจ่้ายอืน 7,871                       1                              

รวมค่าใช้จ่าย 93,380                     428

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 467,912                   2,885

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน

รายการกาํไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 165                          60                            

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (164)                        504                          

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน 1                              564

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 467,913                   3,449

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย

งบกาํไรขาดทุน



สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 941,625                   -                              

ดอกเบียรบัและรายไดอื้น 7,416                       6,909

รวมรายได้ 949,041                   6,909                       

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 12 16,644                     101

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 12 3,190                       70                            

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 12 2,903                       229

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 844                          229                          

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน

   รอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 8 123,987                   -                              

ค่าใชจ่้ายอืน 12,887                     1                              

รวมค่าใช้จ่าย 160,455                   630

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 788,586                   6,279

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (2,323)                     81                            

รายการกาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน 478                          654                          

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน (1,845)                     735

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 786,741                   7,014

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย

งบกาํไรขาดทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 788,586                   6,279

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (2,323)                     81                            

รายการกาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน 478                          654

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 786,741                   7,014                       

การเพมิขึนของทุนทไีด้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 44,700,000              -                              

การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนในระหว่างงวด (40,673)                   -                              

การแบ่งปันกาํไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด (340,008)                 -                              

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 45,106,060              7,014                       

สินทรพัยสุ์ทธิตน้งวด 1,021,958                1,010,391                

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 46,128,018              1,017,405                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ



สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

การเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 786,741                   7,014                       

ปรบักระทบรายการเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานให้เป็น

   เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

   การซือเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ (44,811,000)            -                              

   การซือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (1,104,578)              (1,026,764)              

   การขายเงินลงทุนในหลกัทรพัย์ 1,539,789                1,028,936                

   การซือและขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ 435,211                   2,172                       

   ลูกหนีจากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายไดเ้พมิขึน (31,466)                   -                              

   ลูกหนีจากดอกเบียลดลง(เพมิขึน) 1,617                       (75)                          

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เพิมขึน (17,168)                   (230)                        

   ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตดับญัชีตดัจาํหน่าย 123,987                   -                              

   เจา้หนีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพมิขึน 5,374                       128                          

   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย (3,058)                     (6,325)                     

   รายการ (กาํไร) ขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 2,323                       (81)                          

   รายการกาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (478)                        (654)                        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดําเนินงาน (43,507,917)            1,949                       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน 44,700,000              -                              

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน (860,941)                 (1,997)                     

การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (40,673)                   -                              

การแบ่งปันกาํไรให้ผูถื้อหน่วยลงทุน (340,008)                 -                              

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 43,458,378              (1,997)                     

เงนิฝากธนาคารลดลงสุทธิ (49,539)                   (48)                          

เงินฝากธนาคารตน้งวด 118,991                   3,300                       

เงนิฝากธนาคารปลายงวด  69,452                     3,252                       

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย

งบกระแสเงนิสด



สําหรับงวดหกสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2562

(หน่วย: บาท)

สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดตงัแต่วนัที

สินสุดวนัที สินสุดวนัที 24 พฤศจิกายน 2559

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2560

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 10.2195                  10.1039                  -                              

บวก: การเพมิขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 10.0000                  

หกั: การลดลงของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยจากการเพมิทุน (0.2147)                   -                              -                              

        การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (0.0089)                   -                              -                              

        การแบ่งปันกาํไรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (0.0744)                   -                              -                              

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน

   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.1725                     0.0628                     0.0402                     

   รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (0.0005)                   0.0008                     -                          

   รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน 0.0001                     0.0065                     (0.0002)                   

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทงัสิน 0.1721                     0.0701                     0.0400                     

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 10.0936 10.1740 10.0400

อตัราส่วนการเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานต่อ

   มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลยีระหว่างงวด (ร้อยละ) 1.97 0.69 0.40

อตัราส่วนทางการเงนิและข้อมูลประกอบเพมิเตมิทสํีาคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 46,128,018 1,017,405 1,004,001

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

   ถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.40                         0.06                         0.08                         

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

   ถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 2.38                         0.68                         0.48                         

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด

   ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 111.41                     202.65                     278.48                     

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (พนับาท) 39,851,054 1,014,415 1,002,355

* การซือขายเงินลงทุนไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตวัสัญญาใชเ้งิน และการซือขายเงินลงทุน

   ตอ้งเป็นรายการซือหรือขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริง ซึงไม่รวมถึงการซือโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซือคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย

ข้อมูลทางการเงนิทสํีาคญั

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 

1. ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯ ไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 โดยไม่
มีการก าหนดอายุของโครงการ กองทุนฯจะระดมเงินลงทุนจากประชาชนและผูล้งทุนทั่วไป โดยมี
วตัถุประสงค์หลักในการน าเงินท่ีได้จากการระดมเงินลงทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โดย
กองทุนฯไดด้ าเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) 
เสร็จส้ินลงในเดือนตุลาคม 2561 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 9 และ
ได้ลงทุนเร่ิมแรกในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานตามรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลขอ้ 5 ทั้งน้ี กองทุนฯอาจด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนฯ
และผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขตท่ีสามารถกระท าไดต้ามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพย์
อ่ืน และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนใดภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เม่ือวนัท่ี  31 ตุลาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้นวนัเดียวกนั 

 กองทุนฯ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) (รวมเรียก “บริษทัจดัการฯ”) โดยมีธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กองทุนฯ มีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ซ่ึงถือหน่วยลงทุน                        
ร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยกองทุนฯ เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ ได้แสดงรายการใน              
งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ                 
งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัแบบเต็มรูปแบบ เช่นเดียวกบัรูปแบบท่ีจะใช้น าเสนอใน                
งบการเงินประจ าปี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 106 
เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทุนฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย              
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบั
ลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน จ านวน 5 ฉบบั และสัญญาเช่าจ านวน                       
1 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ท่ี
เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการ
ตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการใน
แต่ละขั้นตอน  

บริษทัจดัการฯเช่ือว่ามาตรฐานดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุนฯ                               
เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ เน่ืองจากรายได้หลกัของกองทุนฯไม่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานฉบบัดงักล่าว 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                            
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนับริษทัจดัการฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

บริษัทจัดการฯเช่ือว่ามาตรฐานฉบับน้ีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ 
เน่ืองจากกองทุนฯไม่มีการท าสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว 
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4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งงวดปีบญัชีปัจจุบนักองทุนฯไดล้งทุนใน
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้ในตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 5 
นโยบายการบญัชีของเงินลงทุนดงักล่าวเป็นดงัน้ี 

เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้ 

กองทุนฯวดัมูลค่าเร่ิมแรกของเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายไดต้ามราคาทุนของเงินลงทุน ณ 
วนัท่ีกองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย
โดยตรงทั้งหมดท่ีกองทุนฯจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น และหลงัจากนั้นกองทุนฯจะวดัมูลค่าเงินลงทุน
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน
ดงักล่าว (ถา้มี) ถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวด 

5. เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้ 

 เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2561 กองทุนฯได้เขา้ท าสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้กบัการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย (กทพ.) เพื่อลงทุนในสิทธิในรายไดท่ี้โอนจ านวนร้อยละ 45 ของค่าผา่นทางท่ีกทพ.เรียกเก็บ
ไดจ้ริงจากผูใ้ช้ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี หลงัหักด้วยจ านวนเท่ากบัภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่                   
ต ่ากว่าร้อยละ 10 ของค่าผ่านทางเป็นระยะเวลา 30 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญามีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ี กองทุนฯได้
ช าระเงินตอบแทนการโอนสิทธิดังกล่าวจ านวน 44,811 ล้านบาทให้กบั กทพ. แล้วเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 
2561 และสัญญามีผลบงัคบัใชใ้นวนัเดียวกนั 

 การเปล่ียนแปลงในบญัชีเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ (“เงินลงทุนในสัญญาโอน
รายได”้) ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
เงินลงทุนในสญัญาโอนรายไดต้น้งวด - 
บวก: ลงทุนเพ่ิมระหวา่งงวด 44,811,000 
เงินลงทุนในสญัญาโอนรายไดป้ลายงวด 44,811,000 

 บริษทัจดัการฯก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบดุล เท่ากบัราคาทุนท่ีลงทุน บริษทั
จดัการฯเช่ือวา่ราคาดงักล่าวเป็นมูลค่ายติุธรรมท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากเป็นราคาท่ีมีการแลกเปล่ียนจริงล่าสุดและ
เกิดข้ึนในระหวา่งงวดบญัชี 
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6. เงินฝากธนาคาร 

 เงินตน้ (ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

ธนาคาร 
31 มีนาคม                 

2562 
30 กนัยายน 

2561 
31 มีนาคม                 

2562 
30 กนัยายน 

2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)     
 เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 8.19 48.89 0.37 0.37 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน)     
 เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 34.39 70.10 0.75 0.85 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)     
 เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 26.87 - 0.38 - 
รวม 69.45 118.99   

7. ลูกหนีสั้ญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 

8. ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอการตัดบัญชี 

 รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดยกมาตน้งวด 149,409 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 732,990 
หกั: ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (123,987) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 758,412 
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9. ทุนจดทะเบียน 

 รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุน มีดงัน้ี 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                                         
วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561                                                     
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 จ านวน
หน่วย 

มูลค่า 
ต่อหน่วย 

 
จ านวนเงิน 

จ านวน
หน่วย 

มูลค่า 
ต่อหน่วย 

 
จ านวนเงิน 

 (ลา้นหน่วย) (บาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหน่วย) (บาท) (ลา้นบาท) 
    (ตรวจสอบแลว้) 

ยอดตน้งวด 100 10.0000 1,000 100 10.0000 1,000 
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 4,470 10.0000 44,700 - - - 
การลดทุน - (0.0089) (41) - - - 
ยอดปลายงวด 4,570 9.9911 45,659 100 10.0000 1,000 

 ตามท่ีกองทุนฯไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้เพิ่มทุน
จดทะเบียนของกองทุนฯได้เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2561 กองทุนฯไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชน
ทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) ในระหวา่งวนัท่ี 12 ถึง 19 ตุลาคม 2561 ในราคาเสนอขายหน่วยละ 
10.00 บาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 กองทุนฯจดทะเบียนเพิ่มทุนกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์าก 1,000 ลา้นบาทเป็น 45,700 ลา้นบาท โดยมีจ านวนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
4,470 ลา้นหน่วย หน่วยละ 10.00 บาท ภายหลงัการเพิ่มทุนดงักล่าว กองทุนฯ มีจ  านวนหน่วยลงทุนทั้งส้ิน 
4,570 ลา้นหน่วย ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนฯเป็นหลกัทรัพย ์                            
จดทะเบียนและเร่ิมท าการซ้ือขายไดใ้นวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 

 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 กองทุนฯได้ประกาศลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.0089 
บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 40.7 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วยจดทะเบียน เพื่อเป็นการลด
สภาพคล่องส่วนเกินเน่ืองจากกองทุนฯมีเงินสดส่วนเกินเน่ืองมาจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุน 
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10. ก าไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 
 

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2562 

ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี                  
1 มกราคม 2561                            

ถึงวนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 

  (ตรวจสอบแลว้) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 22,451 13,662 
ก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 95 23 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (588) 271 
ก าไรสะสมตน้งวด 21,958 13,956 
บวก: การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน                            

ในระหวา่งงวด 786,741 8,002 
หกั: การแบ่งปันก าไรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด (340,008) - 
ก าไรสะสมปลายงวด 468,691 21,958 

11. การแบ่งปันก าไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายส าหรับงวด มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศจ่าย ส าหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ จ านวนเงิน 
  (บาท) (ลา้นบาท) 

15 กุมภาพนัธ์ 2562 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 0.0744 340  
0.0744 340 

12. ค่าใช้จ่ายกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
มีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 ในงบการเงินส าหรับปีล่าสุด 
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13. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกองทุนฯมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูกควบคุมโดย
กองทุนฯไม่วา่จะเป็นโดยตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนฯมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
กระทรวงการคลงั เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ร้อยละ 10 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทัจดัการกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) บริษทัจดัการกองทุน 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 ในระหวา่งงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างกองทุนฯและบริษัทเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 
นโยบาย 

การก าหนดราคา 
 2562 2561  

บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)    
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4.87 0.03 ตามหมายเหตุขอ้ 12 
บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากัด (มหาชน)    
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4.87 0.03 ตามหมายเหตุขอ้ 12 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)    
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 1.58 0.04 ตามหมายเหตุขอ้ 12 
รายไดด้อกเบ้ียรับ 0.10 - อตัราดอกเบ้ียเงินฝากทัว่ไป 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)    
รายไดด้อกเบ้ียรับ 0.01 - อตัราดอกเบ้ียเงินฝากทัว่ไป 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 
นโยบาย 

การก าหนดราคา 
 2562 2561  

บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)    
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 8.32 0.05 ตามหมายเหตุขอ้ 12 
บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากัด (มหาชน)    
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 8.32 0.05 ตามหมายเหตุขอ้ 12 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)    
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 3.19 0.07 ตามหมายเหตุขอ้ 12 
รายไดด้อกเบ้ียรับ 1.60 0.01 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากทัว่ไป 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)    
ค่าธรรมเนียมจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 185.05 - ตามท่ีระบุในสญัญา 
รายไดด้อกเบ้ียรับ 0.06 - อตัราดอกเบ้ียเงินฝากทัว่ไป 

กองทุนฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2562 30 กนัยายน 2561 

  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)   
ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1.68 0.01 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)   
ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1.68 0.01 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
เงินฝากธนาคาร 8.19 48.89 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ 0.02 0.01 
คา่ธรรมเนียมผูดู้แลและผลประโยชน์คา้งจ่าย 0.55 0.01 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)   
เงินฝากธนาคาร 26.87 - 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ 0.01 - 
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14. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 โดยไม่รวมเงินลงทุนใน
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็นจ านวนเงินรวม 47,455 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อย
ละ 119.08 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561:                               
จ  านวน 2,056 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 202.65) 

15. ภาระผูกพนั 

 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆได้แก่ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

16. ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

 ปัจจุบนักองทุนฯด าเนินธุรกิจในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานและด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้
ก าไรและสินทรัพย์ทั้ งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

17. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กองทุนฯมีเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของ
ขอ้มูลดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
เงินลงทุนในสญัญาโอนและรับโอนสิทธิรายได ้ - - 44,811 44,811 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 446 - 446 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 880 - 880 

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผูจ้ ัดการกองทุนเม่ือวนัท่ี                            
14 พฤษภาคม 2562 
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