
 

 

 

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
รายงาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563         
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน          
เพื่ออนาคตประเทศไทย (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชี
ส าหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 
สุชาดา ตนัติโอฬาร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7138 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 11 กมุภาพนัธ์ 2564 



(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายไดต้ามมูลค่ายติุธรรม 
    (ราคาทุน: 44,811 ลา้นบาท) 5 52,907,000 52,907,000             
เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม
    (ราคาทุน: 369.3 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2563: 376.0 ลา้นบาท)) 5 369,903 376,571
เงินฝากธนาคาร 6 87,050 90,778
ลูกหน้ี
   สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 7 8,452 12,439                    
   ดอกเบ้ียคา้งรับ 34                           61
   ลูกหน้ีอ่ืน 2,362                      -                              
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 19,558 5,178
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตดับญัชี 8 242,338 316,408
รวมสินทรัพย์ 53,636,697 53,708,435
หนี้สิน
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 15,361 12,318
รวมหนี้สิน 15,361 12,318
สินทรัพย์สุทธิ 53,621,336 53,696,117
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
   หน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.9569 บาท 45,503,033 45,503,033
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 45,503,033 45,503,033
กาํไรสะสม 9 8,118,303 8,193,084
สินทรัพย์สุทธิ 53,621,336 53,696,117

-                              -                              
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 11.7333 11.7497
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (พนัหน่วย) 4,570,000 4,570,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
ร้อยละของ ร้อยละของ

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

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน 
เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได ้(หมายเหตุ 5) 44,811,000           52,907,000            99.31                   44,811,000           52,907,000            99.29                 

เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายไดท้ี่ทาํกบัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
เพื่อรับโอนสิทธิในรายไดจ้าํนวนร้อยละ 45 ของค่าผ่านทางที่กทพ.เรียกเก็บไดจ้ริงจากผูใ้ชท้างพิเศษฉลองรัช
และทางพิเศษบูรพาวิถีหลงัหกัดว้ยจาํนวนเท่ากบัภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของค่าผ่านทาง
เป็นระยะเวลา 30 ปีนบัตั้งแต่วนัที่สัญญามีผลบงัคบัใช ้(วนัที่ 29 ตุลาคม 2561)

รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน 44,811,000 52,907,000 99.31 44,811,000           52,907,000            99.29                 

ร้อยละของ ร้อยละของ
วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20O01C 1 ตุลาคม 2563 0.4430 -                            -                              -                           30,000                  30,000 0.06
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20O22A 22 ตุลาคม 2563 0.9509 -                            -                              -                           11,500                  11,497 0.02
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20N12A 12 พฤศจิกายน 2563 0.5130 -                            -                              -                           70,000                  69,962                    0.13
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20N19B 19 พฤศจิกายน 2563 0.4900 -                            -                              -                           50,000                  49,967 0.09
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20D24A 24 ธนัวาคม 2563 0.5200 -                            -                              -                           25,000                  24,973 0.05
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21107A 7 มกราคม 2564 1.1225 13,000                  12,999                    0.02 33,000                  32,958                    0.06
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21121A 21 มกราคม 2564 0.4930 18,000                  17,995                    0.03 18,000                  17,973 0.03
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21204A 4 กุมภาพนัธ์ 2564 1.1220 -                            -                              -                           39,000                  38,934 0.07
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21204B 4 กุมภาพนัธ์ 2564 0.4001 30,000                  29,992                    0.06 30,000                  29,950                    0.06
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย BOT212A 18 กุมภาพนัธ์ 2564 1.8785 500                       501                         0.00 500                       502                         0.00
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21304A 4 มีนาคม 2564 0.9690 30,000                  29,992                    0.06 30,000                  29,938 0.06
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21304B 4 มีนาคม 2564 0.5130 40,000                  39,981                    0.08 40,000                  39,917 0.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2563

พนัธบตัร



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
ร้อยละของ ร้อยละของ

วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้(ต่อ)
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21107C 7 มกราคม 2564 0.2050 11,000                  11,000                    0.02 -                            -                              -                         
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21121B 21 มกราคม 2564 0.4947 50,000                  49,986                    0.09 -                            -                              -                         
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21520A 20 พฤษภาคม 2564 0.4530 100,000                99,884                    0.19 -                            -                              -                         
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21604A 4 มิถุนายน 2564 0.5000 45,000                  44,941                    0.08 -                            -                              -                         
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21708A 8 กรกฎาคม 2564 0.4150 12,000                  11,991                    0.02 -                            -                              -                         
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย LB21DA 17 ธนัวาคม 2564 0.3200 20,000                  20,641                    0.04 -                            -                              -                         

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ 369,500 369,903 0.69 377,000 376,571 0.71                   
รวมเงินลงทุน 53,276,903 100.00 53,283,571 100.00

-                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

พนัธบตัร

31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2563

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562
รายได้จากการลงทุน
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 482,555                   550,730                   
ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 3,036                       4,616                       
รวมรายได้ 485,591                   555,346                   
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 11 11,546                     11,751                     
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 11 1,876                       1,909                       
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 11 1,093                       1,348                       
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 427                          426                          
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
   รอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 8 74,070                     74,070                     
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 13 8,135                       8,385                       
รวมค่าใช้จ่าย 97,147                     97,889                     
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 388,444                   457,457                   
รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 68                            32                            
รายการกาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 105                          88                            
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 173                          120                          
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 388,617                   457,577                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 388,444                   457,457                   
รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 68                            32                            
รายการกาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 105                          88                            
การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 388,617 457,577                   
การแบ่งปันกาํไรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด 10 (463,398)                 (546,111)                 
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด (74,781)                   (88,534)                   
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 53,696,117              54,331,150              
สินทรัพย์สุทธิปลายงงวด 53,621,336 54,242,616              

-                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ



สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พนับาท)

2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 388,617                   457,577                   
ปรับกระทบรายการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น
   เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
   การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (551,002)                 (926,170)                 
   การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 558,448                   990,834                   
   การซ้ือและขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ 7,446                       64,664                     
   ลูกหน้ีจากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายไดล้ดลง 3,987                       3,141                       
   ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียลดลง (เพ่ิมข้ึน) 27                            (8)                            
   ลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (2,362)                     (8)                            
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน (14,380)                   (14,312)                   
   ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตดับญัชีตดัจาํหน่าย 74,070                     74,070                     
   เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 3,043                       1,817                       
   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย (605)                        (1,884)                     
   รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (68)                          (32)                          
   รายการกาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (105)                        (88)                          
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 459,670                   584,937                   
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
การแบ่งปันกาํไรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (463,398)                 (546,111)                 
เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (463,398)                 (546,111)                 
เงินฝากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (3,728)                     38,826                     
เงินฝากธนาคารตน้งวด 90,778                     54,182                     
เงินฝากธนาคารปลายงวด  87,050                     93,008                     

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไปของกองทุนฯ 

1.1 ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯได้จัดตั้ งและจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559            
โดยไม่มีการก าหนดอายุของโครงการ กองทุนฯจะระดมเงินลงทุนจากประชาชนและผูล้งทุนทั่วไป          
โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินลงทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน               
โดยกองทุนฯได้ด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public 
Offering) เสร็จส้ินลงในเดือนตุลาคม 2561 และได้ลงทุนเร่ิมแรกในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานแลว้ ทั้งน้ี 
กองทุนฯอาจด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนฯและผูถื้อหน่วยลงทุน
ภายใตข้อบเขตท่ีสามารถกระท าได้ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ     
ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือการ
หาดอกผลอ่ืนใดภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้นวนัเดียวกนั 

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

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทุนฯ มีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ซ่ึงถือหน่วยลงทุน   
ร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจมี
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของกองทุนฯในภาพรวม โดยฝ่ายบริหารของกองทุนฯ    
ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินต่อกองทุนฯ               
อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี เพื่อการจดัท างบการเงินฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและประมาณการในประเด็น
ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี           
ส่งผลกระทบต่อจ านวนท่ีแสดงในงบการเงินระหว่างกาลและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ          
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ 
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2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทุนฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อตามท่ีก าหนด     
ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม กองทุนฯไดแ้สดงรายการ               
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น   
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.1 แนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุน
รวมโครงสร้างพืน้ฐาน และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานที่เร่ิมใช้ในงวดปีปัจจุบัน 

ก่อนงวดปีปัจจุบันกองทุนฯ จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐาน       
การบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน แต่เม่ือมาตรฐาน       
การรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีผลท าให้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุนถูกยกเลิกไป สมาคมบริษทัจดัการลงทุนจึงได้ก าหนดแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงไดรั้บการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) (“แนวปฏิบติัทางบัญชี”) น้ีข้ึนเพื่อบงัคบัใช้กับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งข้ึนตามประกาศของ ก.ล.ต.  

แนวปฏิบัติทางบัญชีก าหนดให้กิจการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีโดยไม่อ้างอิงถึงมาตรฐาน           
การรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีก าหนดไว ้                  
ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัไม่ไดก้ าหนดไวใ้ห้กิจการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย 
สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 
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แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดหลกัการบญัชีเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของรายการต่างๆ เช่น 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สัญญาเช่า งบการเงินรวม รายการรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย รวมถึงเคร่ืองมือ       
ทางการเงิน โดยแนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดใหสิ้นทรัพยท์างการเงินทุกประเภทแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน และรายการค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียให้แสดงหักออกจากส่วนของเจา้ของ 
นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชียงัไดก้ าหนดส่วนประกอบงบการเงินและรูปแบบการน าเสนองบการเงิน 
รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชีมีขอ้ก าหนดบางประการท่ีแตกต่างไปจาก
ข้อก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมท่ีกิจการเคยปฏิบัติตาม โดยในการเปล่ียนมาใช้                 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดให้กิจการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
หรือ ปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากการใช้แนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรกกบัก าไรสะสม           
ณ วนัท่ีเร่ิมต้นใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีน้ีและไม่ต้องปรับปรุงงบการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบ และมี               
การอนุโลมใหร้ายการค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียท่ีเดิมกิจการอาจไดเ้คยบนัทึกเป็นรายการรอตดัจ่ายไว้
และตดัจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5 ปีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 สามารถทยอยตดัจ าหน่าย     
ต่อไปไดต้ามระยะเวลาคงเหลือเป็นทางเลือกเพิ่มเติม 

การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติัในงวดปีปัจจุบนัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกองทุนฯท่ีเป็น
สาระส าคญั ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

- กองทุนฯไม่ตอ้งแสดงขอ้มูลทางการเงินบางประการ เช่น อตัราส่วนทางการเงินตามรูปแบบท่ีเดิมก าหนด
ไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 

- กองทุนฯเลือกตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียส าหรับรายการท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2563 ต่อไป โดยมียอดคงเหลือของค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียรอตดับญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 
จ านวน 316 ลา้นบาท และมีอายุคงเหลืออีก 1 ปี 1 เดือนนับจากวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายใน     
การออกส่วนได้เสียส าหรับรายการท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 เป็นตน้ไป กองทุนฯ จะแสดง
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวหกัออกจากส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วย 

2.2 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีกองทุนฯเลิกใช้
ในระหว่างงวดปีปัจจุบัน 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน   
ทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว โดยมีผลบงัคบัใช้ไดส้ าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงาน
ส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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ตามท่ีได้เคยเปิดเผยในงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563        
กองทุนฯ ไดน้ าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ืองมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวดงักล่าวมาให้ใช้ในการจดัท า        
งบการเงินดงักล่าวส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได ้
ส าหรับงวดปีปัจจุบันกองทุนฯได้พิจารณาและยกเลิกการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี                
เร่ืองมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวดังกล่าวแล้วโดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กองทุนฯ 

3. นโยบายการจ่ายปันผล 

         กองทุนฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ในกรณีท่ีกองทุนฯ          
มีก าไรสะสมเพียงพอ โดยกองทุนฯสามารถกระท าไดใ้นรูปของการจ่ายเงินปันผลและการคืนทุนดว้ย      
การลดทุน ทั้งน้ี ตามท่ีโครงการจดัการกองทุนฯและกฎหมายหลกัทรัพยใ์หก้ระท าได ้ 

         กองทุนฯมีนโยบายจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

1) การจ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้  

2) ในกรณีท่ีกองทุนฯมีก าไรสะสม บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากก าไรสะสม
ได ้

3) ในกรณีท่ีกองทุนฯยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่วา่จะเป็นการจ่ายจาก
ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตาม 1) และ/หรือ จากก าไรสะสมตาม 2) ขา้งตน้ 

4) ในกรณีกองทุนฯมีสภาพคล่องส่วนเกิน บริษทัจดัการอาจจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินให้แก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนดว้ยการลดทุน 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ยกเวน้เร่ืองการไม่ตอ้งแสดงขอ้มูลทางการเงินบางประการ เช่น 
อตัราส่วนทางการเงินรูปแบบท่ีเดิมก าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 และการรับรู้ค่าใช่จ่ายใน
การออกส่วนไดเ้สียส าหรับรายการท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 จะถูกแสดงในงบการเงินโดยการ
หกัออกจากส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2.1 
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5. เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม  

 การเคล่ือนไหวของเงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

เงินลงทุนในสญัญา
โอนและรับโอนสิทธิ

ในรายได ้
เงินลงทุนใน   
หลกัทรัพย ์

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 52,907,000 376,571 
บวก: ซ้ือเพิ่ม - 551,002 
 ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจ าหน่าย - 605 
หกั: จ าหน่าย - (558,380) 
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน - 105 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 52,907,000 369,903 

 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได ้อา้งอิงสมมติฐานท่ีใชป้ระเมินมูลค่า
ยุติธรรมดงักล่าวจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยฝ่ายบริหารของกองทุนฯได้
พิจารณาว่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไม่มีการเปล่ียนแปลงในสมมติฐานท่ีใชป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมอย่าง    
มีสาระส าคญั 

 เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 30 กันยายน 2563 แยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได ้ - - 52,907 52,907 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 370 - 370 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
 (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได ้ - - 52,907 52,907 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 377 - 377 

 ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมและไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิค
ในการประเมินมูลค่า 
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6. เงินฝากธนาคาร 

 เงินตน้ (ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

ธนาคาร 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 กนัยายน 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์     

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 39.08 1.54 0.05 0.05 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 43.54 60.04 0.20 - 0.30 0.20 - 0.30 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 4.43 29.20 0.12 0.12 

รวม 87.05 90.78   

7. ลูกหนีสั้ญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีสญัญาโอนและรับโอนสิทธิรายได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 

8. ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอการตัดบัญชี 

 รายการเคล่ือนไหวของค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563                      
มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดยกมาตน้งวด 316,408 
หกั: ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (74,070) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 242,338 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กองทุนฯ มีค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอการตดับญัชีคงเหลือ 
242.3 ลา้นบาท หากกองทุนฯ ตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายดงักล่าวทั้งจ านวนไปหกักบัส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วย 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนฯ จะเท่ากบั 53,379.0 ลา้นบาทและมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยจะเท่ากบั 
11.6803 บาทต่อหน่วย 
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9. ก าไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                         
31 ธนัวาคม 2563 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 3,248,007 1,722,647 
ขาดทุนจากเงินลงทุนสะสม (1,485) (1,864) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนสะสม 8,096,190 8,355,395 
การแบ่งปันก าไรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสะสม (3,149,628) (1,248,061) 
ก าไรสะสมตน้งวด 8,193,084 8,828,117 
บวก: การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานในระหวา่งงวด 388,617 1,266,534 
หกั: การแบ่งปันก าไรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด (463,398) (1,901,567) 
ก าไรสะสมปลายงวด 8,118,303 8,193,084 

10. การแบ่งปันก าไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

25 พฤศจิกายน 2563 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 0.1014 463.4 
    และจากก าไรสะสม   
รวม 0.1014 463.4 

11. ค่าใช้จ่ายกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
มีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ในงบการเงินส าหรับปีล่าสุด 
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12. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกองทุนฯมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูกควบคุมโดย
กองทุนฯไม่วา่จะเป็นโดยตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนฯมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
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

กองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 ในระหว่างงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างกองทุนฯและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
นโยบาย 

การก าหนดราคา 
 2563 2562  

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)   
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5.77 5.88 ตามหมายเหตุขอ้ 11 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)   
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5.77 5.88 ตามหมายเหตุขอ้ 11 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)    
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 1.88 1.91 ตามหมายเหตุขอ้ 11 
รายไดด้อกเบ้ียรับ 0.01 0.02 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากทัว่ไป 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)    
รายไดด้อกเบ้ียรับ 0.01 0.02 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากทัว่ไป 
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 กองทุนฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2563 

   (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)   
ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1.94 1.88 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)   
ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1.94 1.88 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
เงินฝากธนาคาร 39.08 1.54 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ 0.01 0.01 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย 0.63 0.61 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)   
เงินฝากธนาคาร 4.43 29.20 

13. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ค่าใชจ่้ายเบ้ียประกนัภยั 5,466 5,444 
ค่าใชจ่้ายในการปิดสมุดทะเบียนส าหรับแบ่งปันก าไร 
   ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 1,227 1,296 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 1,442 1,645 
รวม 8,135 8,385 

14. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนใน
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็นจ านวนเงิน 1,109 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.07 
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (2562: 1,917 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.52) 
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15. ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

 ปัจจุบนักองทุนฯด าเนินธุรกิจในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานและด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้
ก าไร (ขาดทุน) และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

16. ภาระผูกพนั 

 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผูจ้ ัดการกองทุนเม่ือวนัท่ี                       
11 กมุภาพนัธ์ 2564 
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