
 
 

 

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 

รายงาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 



 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564            

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์

สุทธิและงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

แบบยอ่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) 

ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม        

แนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและ

ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชี

สาํหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

สุชาดา ตนัติโอฬาร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7138 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2564 



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 30 กนัยายน 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายไดต้ามมูลค่ายติุธรรม 

    (ราคาทุน: 44,811 ลา้นบาท) 5 52,907,000 52,907,000             

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม

    (ราคาทุน: 238.4 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2563: 376.0 ลา้นบาท)) 5 238,678 376,571

เงินฝากธนาคาร 6 81,878 90,778

ลูกหน้ี

   สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 7 8,301 12,439                    

   ดอกเบ้ียคา้งรับ -                              61

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 9,594 5,178

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตดับญัชี 8 96,613 316,408

รวมสินทรัพย์ 53,342,064 53,708,435

หนี้สิน

เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,980 12,318

รวมหนี้สิน 14,980 12,318

สินทรัพย์สุทธิ 53,327,084 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 7,824,051 8,193,084

สินทรัพย์สุทธิ 53,327,084 53,696,117

-                              -                              

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 11.6689 11.7497

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (พนัหน่วย) 4,570,000 4,570,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564



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            99.55                   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 99.55 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)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้(หมายเหตุ 5)
พนัธบัตร

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 -                            -                             -                           33,000                  32,958                   0.06
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21121A 21 มกราคม 2564 0.4930 -                            -                             -                           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                  29,950                   0.06
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย BOT212A 18 กุมภาพนัธ์ 2564 1.8785 -                            -                             -                           500                       502                         0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

30 มิถุนายน 2564 30 กนัยายน 2563



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
ร้อยละของ ร้อยละของ

วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้(หมายเหตุ 5) (ต่อ)
พนัธบัตร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21304A 4 มีนาคม 2564 0.9690 -                            -                             -                           30,000                  29,938 0.06
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21304B 4 มีนาคม 2564 0.5130 -                            -                             -                           40,000                  39,917 0.08
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21708A 8 กรกฎาคม 2564 0.4150 12,000                  11,999                   0.02                     -                            -                             -                         
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21715A 15 กรกฎาคม 2564 0.2675 12,000                  11,998                   0.02                     -                            -                             -                         
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21729A 29 กรกฎาคม 2564 0.3225 10,000                  9,997                      0.02                     -                            -                             -                         
พนัธบตัรรัฐบาลแห่งประเทศไทย CB21729A 29 กรกฎาคม 2564 0.3130 30,000                  29,993                   0.06                     -                            -                             -                         
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21813A 13 สิงหาคม 2564 0.3600 1,000                    999                         0.01                     -                            -                             -                         
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21902B 2 กนัยายน 2564 0.3750 20,000                  19,986                   0.04                     -                            -                             -                         
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22106A 6 มกราคม 2565 0.3600 13,000                  12,972                   0.02                     -                            -                             -                         
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22203A 3 กุมภาพนัธ์ 2565 0.4405 61,000                  60,834                   0.11                     -                            -                             -                         

ตั๋วเงินคลัง

ตัว๋เงินคลงั TB21818A 18 สิงหาคม 2564 0.4275 20,000                  19,991                   0.04                     -                            -                             -                         
ตัว๋เงินคลงั TB21N10A 10 พฤศจิกายน 2564 0.4388 60,000                  59,909                   0.11                     -                            -                             -                         

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ 239,000 238,678 0.45                     377,000 376,571 0.71                   
รวมเงินลงทุน 53,145,678 100.00 53,283,571 100.00

-                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

30 มิถุนายน 2564 30 กนัยายน 2563

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564



สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 336,801                   374,399                   

ดอกเบ้ียรับ 77                            978                          

รวมรายได้ 336,878                   375,377                   

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 11 11,392                     11,486                     

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 11 1,851                       1,866                       

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 11 1,200                       1,082                       

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 1,449                       421                          

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน

   รอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 73,265                     73,265                     

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 7,871                       7,724                       

รวมค่าใช้จ่าย 97,028                     95,844                     

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 239,850                   279,533                   

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (14)                           252                          

รายการกาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 281                          (259)                         

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 267                          (7)                             

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 240,117                   279,526                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 1,243,870                1,423,686                

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 3,846                       7,596                       

รวมรายได้ 1,247,716                1,431,282                

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 11 34,234                     34,765                     

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 11 5,563                       5,649                       

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 11 3,481                       3,512                       

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 2,295                       1,269                       

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน

   รอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 8 219,795                   220,600                   

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 13 26,731                     29,750                     

รวมค่าใช้จ่าย 292,099                   295,545                   

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 955,617                   1,135,737                

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 33                            362                          

รายการกาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 15                            (72)                           

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 48                            290                          

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 955,665                   1,136,027                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 955,617                   1,135,737                

รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 33                            362                          

รายการกาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 15                            (72)                           

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 955,665                   1,136,027                

การแบ่งปันกาํไรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด 10 (1,324,698)               (1,549,224)               

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด (369,033)                  (413,197)                  

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 53,696,117              54,331,150              

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 53,327,084              53,917,953              

-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ



สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 955,665                   1,136,027                

ปรับกระทบรายการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (1,421,908)               (1,904,909)               

   การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 1,560,417                2,152,398                

   การซ้ือและขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ 138,509                   247,489                   

   ลูกหน้ีจากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายไดล้ดลง 4,138                       12,488                     

   ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียลดลง 61                            193                          

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน (4,416)                      (3,984)                      

   ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตดับญัชีตดัจาํหน่าย 219,795                   220,600                   

   เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 2,662                       1,060                       

   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย (568)                         (4,573)                      

   รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (33)                           (362)                         

   รายการ (กาํไร) ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (15)                           72                            

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,315,798                1,609,010                

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

การแบ่งปันกาํไรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (1,324,698)               (1,549,224)               

เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,324,698)               (1,549,224)               

เงินฝากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (8,900)                      59,786                     

เงินฝากธนาคารตน้งวด 90,778                     54,182                     

เงินฝากธนาคารปลายงวด  81,878                     113,968                   

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

งบกระแสเงินสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไปของกองทุนฯ 

1.1 ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯได้จัดตั้ งและจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559            

โดยไม่มีการกาํหนดอายุของโครงการ กองทุนฯจะระดมเงินลงทุนจากประชาชนและผูล้งทุนทั่วไป          

โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการนาํเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินลงทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน               

โดยกองทุนฯได้ดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public 

Offering) เสร็จส้ินลงในเดือนตุลาคม 2561 และได้ลงทุนเร่ิมแรกในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานแลว้ ทั้งน้ี 

กองทุนฯอาจดาํเนินกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนฯและผูถื้อหน่วยลงทุน

ภายใตข้อบเขตท่ีสามารถกระทาํได้ตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละ     

ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือการ

หาดอกผลอ่ืนใดภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้นวนัเดียวกนั 

 กองทุนฯ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน) (รวมเรียก “บริษทัจดัการฯ”) โดยมีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กองทุนฯ มีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ซ่ึงถือหน่วยลงทุน   

ร้อยละ 10 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมี

ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจมี

ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจของกองทุนฯในภาพรวม โดยฝ่ายบริหารของกองทุนฯ    

ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินต่อกองทุนฯ               

อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี เพื่อการจดัทาํงบการเงินฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและประมาณการในประเด็น

ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี           

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนท่ีแสดงในงบการเงินระหว่างกาลและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ          

งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อ

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทุนฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อตามท่ีกาํหนด     

ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม กองทุนฯไดแ้สดงรายการ               

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น   

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน               

ฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.1 แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์                    

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเร่ิมใช้ในงวดปีปัจจุบัน 

ก่อนงวดปีปัจจุบันกองทุนฯ จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดใน

พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐาน       

การบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน แต่เม่ือมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีผลทาํให้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจ

เฉพาะดา้นการลงทุนถูกยกเลิกไป สมาคมบริษทัจดัการลงทุนจึงได้กาํหนดแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงไดรั้บการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) (“แนวปฏิบติัทางบัญชี”) น้ีข้ึนเพื่อบงัคบัใช้กับกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อ         

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งข้ึนตามประกาศของ ก.ล.ต.  

แนวปฏิบัติทางบัญชีกําหนดให้กิจการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีโดยไม่อ้างอิงถึงมาตรฐาน           

การรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีกาํหนดไว ้                  

ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัไม่ไดก้าํหนดไวใ้ห้กิจการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย 

สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 
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แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้าํหนดหลกัการบญัชีเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของรายการต่างๆ เช่น 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สัญญาเช่า งบการเงินรวม รายการรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย รวมถึงเคร่ืองมือ       

ทางการเงิน โดยแนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้าํหนดใหสิ้นทรัพยท์างการเงินทุกประเภทแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน และรายการค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียให้แสดงหักออกจากส่วนของเจา้ของ 

นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชียงัไดก้าํหนดส่วนประกอบงบการเงินและรูปแบบการนาํเสนองบการเงิน 

รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชีมีขอ้กาํหนดบางประการท่ีแตกต่างไปจาก

ข้อกาํหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมท่ีกิจการเคยปฏิบัติตาม โดยในการเปล่ียนมาใช้                 

แนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้าํหนดให้กิจการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 

หรือ ปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากการใช้แนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรกกบักาํไรสะสม           

ณ วนัท่ีเร่ิมต้นใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีน้ีและไม่ต้องปรับปรุงงบการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบ และมี               

การอนุโลมใหร้ายการค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียท่ีเดิมกิจการอาจไดเ้คยบนัทึกเป็นรายการรอตดัจ่ายไว้

และตดัจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5 ปีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 สามารถทยอยตดัจาํหน่าย     

ต่อไปไดต้ามระยะเวลาคงเหลือเป็นทางเลือกเพิ่มเติม 

การนาํแนวปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติัในงวดปีปัจจุบนัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกองทุนฯท่ีเป็น

สาระสาํคญั ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

- กองทุนฯไม่ตอ้งแสดงขอ้มูลทางการเงินบางประการ เช่น อตัราส่วนทางการเงินตามรูปแบบท่ีเดิมกาํหนด

ไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 

- กองทุนฯเลือกตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียสําหรับรายการท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม 

2563 ต่อไป โดยมียอดคงเหลือของค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียรอตดับญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 

จาํนวน 316 ลา้นบาท และมีอายุคงเหลืออีก 1 ปี 1 เดือนนับจากวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายใน     

การออกส่วนได้เสียสําหรับรายการท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป กองทุนฯจะแสดง

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวหกัออกจากส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วย 

2.2 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีกองทุนฯเลิกใช้

ในระหว่างงวดปีปัจจุบัน 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือก

เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน   

ทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน

เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว โดยมีผลบงัคบัใชไ้ดส้ําหรับการจดัทาํงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงาน

ส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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ตามท่ีได้เคยเปิดเผยในงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563        

กองทุนฯไดน้าํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ืองมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวดงักล่าวมาให้ใช้ในการจดัทาํ        

งบการเงินดงักล่าวสําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได ้

สําหรับงวดปีปัจจุบันกองทุนฯได้พิจารณาและยกเลิกการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี               

เร่ืองมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวดังกล่าวแล้วโดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงินของ

กองทุนฯ 

3. นโยบายการจ่ายปันผล 

         กองทุนฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ในกรณีท่ีกองทุนฯ          

มีกาํไรสะสมเพียงพอ โดยกองทุนฯสามารถกระทาํไดใ้นรูปของการจ่ายเงินปันผลและการคืนทุนดว้ย      

การลดทุน ทั้งน้ี ตามท่ีโครงการจดัการกองทุนฯและกฎหมายหลกัทรัพยใ์หก้ระทาํได ้ 

         กองทุนฯมีนโยบายจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

1) การจ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า           

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้  

2) ในกรณีท่ีกองทุนฯมีกาํไรสะสม บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสม

ได ้

3) ในกรณีท่ีกองทุนฯยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่วา่จะเป็นการจ่ายจาก

กาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตาม 1) และ/หรือ จากกาํไรสะสมตาม 2) ขา้งตน้ 

4) ในกรณีกองทุนฯมีสภาพคล่องส่วนเกิน บริษทัจดัการอาจจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินให้แก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนดว้ยการลดทุน 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ยกเวน้เร่ืองการไม่ตอ้งแสดงขอ้มูลทางการเงินบางประการ เช่น 

อตัราส่วนทางการเงินรูปแบบท่ีเดิมกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 และการรับรู้ค่าใช่จ่ายใน

การออกส่วนไดเ้สียสาํหรับรายการท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 จะถูกแสดงในงบการเงินโดยการ

หกัออกจากส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2.1 
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5. เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม  

 การเคล่ือนไหวของเงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

เงินลงทุนในสญัญา

โอนและรับโอน

สิทธิในรายได ้

เงินลงทุนใน   

หลกัทรัพย ์

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 52,907,000 376,571 

บวก: ซ้ือเพิ่ม - 1,421,908 

 ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย - 568 

หกั: จาํหน่าย - (1,560,384) 

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน - 15 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 52,907,000 238,678 

 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได ้อา้งอิงสมมติฐานท่ีใชป้ระเมินมูลค่า

ยุติธรรมดงักล่าวตามท่ีปรากฏในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยฝ่ายบริหารของ

กองทุนฯไดพ้ิจารณาว่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ไม่มีการเปล่ียนแปลงในสมมติฐานท่ีใชป้ระเมินมูลค่า

ยติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 30 กันยายน 2563 แยกแสดง

ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในสญัญาโอนและรับโอนสิทธิรายได ้ - - 52,907 52,907 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 239 - 239 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (ตรวจสอบแลว้) 

เงินลงทุนในสญัญาโอนและรับโอนสิทธิรายได ้ - - 52,907 52,907 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 377 - 377 

 ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมและไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิค

ในการประเมินมูลค่า 
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6. เงินฝากธนาคาร 

 เงินตน้ (ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

ธนาคาร 

30 มิถุนายน 

2564 

30 กนัยายน 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

30 กนัยายน 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์     

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 23.58 1.54 0.05 0.05 

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 54.09 60.04 0.15 - 0.25 0.20 - 0.30 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 4.21 29.20 0.12 0.12 

รวม 81.88 90.78   

7. ลูกหนีสั้ญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีสญัญาโอนและรับโอนสิทธิรายได ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 

8. ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอการตัดบัญชี 

 รายการเคล่ือนไหวของค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564                      

มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดยกมาตน้งวด 316,408 

หกั: ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (219,795) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 96,613 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กองทุนฯ มีค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอการตดับญัชีคงเหลือ 

96.6 ลา้นบาท หากกองทุนฯ ตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายดงักล่าวทั้งจาํนวนไปหกักบัส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วย 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนฯ จะเท่ากบั 53,230.5 ลา้นบาทและมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยจะเท่ากบั 

11.6478 บาทต่อหน่วย 
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9. กาํไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                         

30 มิถุนายน 2564 

สาํหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 3,248,007 1,722,647 

ขาดทุนจากเงินลงทุนสะสม (1,485) (1,864) 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนสะสม 8,096,190 8,355,395 

การแบ่งปันกาํไรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสะสม (3,149,628) (1,248,061) 

กาํไรสะสมตน้งวด 8,193,084 8,828,117 

บวก: การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งงวด 955,665 1,266,534 

หกั: การแบ่งปันกาํไรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด (1,324,698) (1,901,567) 

กาํไรสะสมปลายงวด 7,824,051 8,193,084 

10. การแบ่งปันกาํไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศจ่าย สาํหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ จาํนวนเงิน 

  (บาท) (ลา้นบาท) 

25 พฤศจิกายน 2563 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 0.1014 463.4 

    และจากกาํไรสะสม 
  

17 กมุภาพนัธ์ 2564 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.1012 462.4 

    และจากกาํไรสะสม   

18 พฤษภาคม 2564 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 0.0873 398.9 

    และจากกาํไรสะสม   

รวม 0.2899 1,324.7 

11. ค่าใช้จ่ายกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

มีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ในงบการเงินสาํหรับปีล่าสุด 
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12. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 รายละเอียดความสมัพนัธ์ท่ีกองทุนฯมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูกควบคุมโดย

กองทุนฯไม่วา่จะเป็นโดยตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนฯมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กระทรวงการคลงั เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ร้อยละ 10 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัจดัการกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) บริษทัจดัการกองทุน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ผูดู้แลผลประโยชน ์

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

 ในระหว่างงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างกองทุนฯและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป

ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 

นโยบาย 

การกาํหนดราคา 

 2564 2563  

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5.70 5.74 ตามหมายเหตุขอ้ 11 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5.70 5.74 ตามหมายเหตุขอ้ 11 

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)    

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 1.85 1.87 ตามหมายเหตุขอ้ 11 

รายไดด้อกเบ้ียรับ - 0.01 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากทัว่ไป 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)    

รายไดด้อกเบ้ียรับ - 0.02 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากทัว่ไป 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 

นโยบาย 

การกาํหนดราคา 

 2564 2563  

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 17.12 17.38 ตามหมายเหตุขอ้ 11 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 17.12 17.38 ตามหมายเหตุขอ้ 11 

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)    

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5.56 5.65 ตามหมายเหตุขอ้ 11 

รายไดด้อกเบ้ียรับ 0.01 0.05 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากทัว่ไป 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)    

รายไดด้อกเบ้ียรับ 0.02 0.05 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากทัว่ไป 

 กองทุนฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2564 30 กนัยายน 2563 

   (ตรวจสอบแลว้) 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน)   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1.88 1.88 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1.88 1.88 

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)   

เงินฝากธนาคาร 23.58 1.54 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ - 0.01 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย 0.61 0.61 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)   

เงินฝากธนาคาร 4.21 29.20 
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13. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ค่าใชจ่้ายเบ้ียประกนัภยั 16,235 16,227 

ค่าใชจ่้ายในการปิดสมุดทะเบียนสาํหรับแบ่งปันกาํไร 

   ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 5,096 5,102 

ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมประจาํปี 1,593 4,504 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 3,807 3,917 

รวม 26,731 29,750 

14. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 โดยไม่รวมเงินลงทุนใน       

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็นจาํนวนเงิน 2,982 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 5.57 

ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (2563: 4,057 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.49) 

15. ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงาน 

 ปัจจุบนักองทุนฯดาํเนินธุรกิจในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การลงทุนในกิจการ

โครงสร้างพื้นฐานและดาํเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้

กาํไร (ขาดทุน) และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงาน

ทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

16. ภาระผูกพนั 

 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 11 และมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการสําหรับสัญญา

บริการอ่ืนจาํนวน 4.1 ลา้นบาท 

17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจ้ ัดการกองทุนเม่ือวนัท่ี                       

11 สิงหาคม 2564 
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