
 
 

 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 

รายงาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 



 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564            

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

อนาคตประเทศไทย (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทนุเป็นผูรั้บผิดชอบใน

การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหลา่น้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุน

ในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชี

สาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

สุชาดา ตนัติโอฬาร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7138 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 กุมภาพนัธ์ 2565 



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายไดต้ามมูลค่ายติุธรรม 

    (ราคาทุน: 44,811 ลา้นบาท) 5 52,876,960 52,876,960            

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม

    (ราคาทุน: 342.12 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2564: 223.5 ลา้นบาท)) 5 342,599 223,819

เงินฝากธนาคาร 6 75,124 77,178

ลูกหนี

   สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 7 9,288 9,128                     

   ลูกหนีอืน 946                        -                            

   ดอกเบียคา้งรับ 1                            36

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 19,454 5,313

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตดับญัชี 8 -                            22,543

รวมสินทรัพย์ 53,324,372 53,214,977

หนีสิน

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                            14,997

เจา้หนีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12,734 16,074

รวมหนีสิน 12,734 31,071

สินทรัพย์สุทธิ 53,311,638 53,183,906

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน

   หน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.9569 บาท 45,503,033 45,503,033

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 45,503,033 45,503,033

กาํไรสะสม 9 7,808,605 7,680,873

สินทรัพย์สุทธิ 53,311,638 53,183,906

-                            -                            

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 11.6655 11.6376

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด (พนัหน่วย) 4,570,000 4,570,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ร้อยละของ ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืนฐาน 

เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได ้(หมายเหตุ 5) 44,811,000          52,876,960            99.36                   44,811,000          52,876,960            99.58                 

เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายไดที้ทาํกบัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 

เพอืรับโอนสิทธิในรายไดจ้าํนวนร้อยละ 45 ของค่าผา่นทางทีกทพ.เรียกเก็บไดจ้ริงจากผูใ้ชท้างพเิศษฉลองรัช

และทางพิเศษบูรพาวถีิหลงัหักดว้ยจาํนวนเท่ากบัภาษีมูลค่าเพมิแต่ไม่ตาํกวา่ร้อยละ 10 ของค่าผา่นทาง

เป็นระยะเวลา 30 ปีนบัตงัแต่วนัทีสัญญามีผลบงัคบัใช ้(วนัที 29 ตุลาคม 2561)

รวมเงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืนฐาน 44,811,000 52,876,960 99.36 44,811,000          52,876,960            99.58                 

ร้อยละของ ร้อยละของ

วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าทีตราไว้ มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าทีตราไว้ มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี (หมายเหตุ 5)

พนัธบัตร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21O14A 14 ตุลาคม 2564 0.4800 -                            -                             -                           15,000                  14,997 0.03

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21O14A 14 ตุลาคม 2564 0.3840 -                            -                             -                           30,000                  29,996 0.06

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21O28A 28 ตุลาคม 2564 0.4100 -                            -                             -                           30,000                  29,991                   0.06

พนัธบตัรรัฐบาลแห่งประเทศไทย CB21O28A 28 ตุลาคม 2564 0.4200 -                            -                             -                           30,000                  29,990 0.06

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21N18A 18 พฤศจิกายน 2564 0.4100 -                            -                             -                           20,000                  19,989 0.03

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21D16A 16 ธนัวาคม 2564 0.4800 -                            -                             -                           10,000                  9,990                     0.02

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22106A 6 มกราคม 2565 0.4750 -                            -                             -                           13,000                  12,984 0.02

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22203A 3 กมุภาพนัธ ์2565 0.4850 -                            -                             -                           61,000                  60,899 0.11

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22102A 20 มกราคม 2565 0.4900 10,000 9,998 0.02                     -                            -                             -                         

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22127A 27 มกราคม 2565 0.4800 42,000 41,990 0.08                     -                            -                             -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2564



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ร้อยละของ ร้อยละของ

วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าทีตราไว้ มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าทีตราไว้ มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี (หมายเหตุ 5) (ต่อ)

พนัธบัตร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22203A 3 กมุภาพนัธ ์2565 0.4800 61,000 60,981 0.11                     -                            -                             -                         

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22203B 3 กมุภาพนัธ ์2565 0.4890 20,000 19,991 0.04                     -                            -                             -                         

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22210A 10 กมุภาพนัธ ์2565 0.4100 15,000 14,992 0.03                     -                            -                             -                         

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22303A 3 มีนาคม 2565 0.4750 15,000 14,988 0.03                     -                            -                             -                         

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22317A 17 มีนาคม 2565 0.4850 40,000 39,973 0.08                     -                            -                             -                         

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22331A 31 มีนาคม 2565 0.3850 20,000 19,981 0.04                     -                            -                             -                         

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22804A 4 สิงหาคม 2565 0.5070 20,000 19,941 0.04                     -                            -                             -                         

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22N03A 3 พฤศจิกายน 2565 0.5400 40,000 39,865 0.07                     -                            -                             -                         

ตัวเงนิคลงั

ตวัเงินคลงั TB21N10A 10 พฤศจิกายน 2564 0.4388 -                            -                             -                           5,000                    4,998                     0.01                   

ตวัเงินคลงั TB22119A 19 มกราคม 2565 0.4880 10,000                  9,998                     0.02                     10,000                  9,985                     0.02                   

ตวัเงินคลงั TB22511A 11 พฤษภาคม 2565 0.5350 30,000                  29,948                   0.05                     -                            -                             -                         

ตวัเงินคลงั TB22622A 22 มิถุนายน 2565 0.4865 20,000                  19,953                   0.03                     -                            -                             -                         

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี 343,000 342,599 0.64                     224,000 223,819 0.42                   

รวมเงนิลงทุน 53,219,559 100.00 53,100,779 100.00

-                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

30 กนัยายน 2564

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

31 ธนัวาคม 2564



สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 446,799                  482,555                  

ดอกเบียรับและรายไดอื้น 1,336                      3,036                      

รวมรายได้ 448,135                  485,591                  

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 11 11,492                    11,546                    

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 11 1,867                      1,876                      

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 11 714                         1,093                      

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 425                         427                         

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน

   รอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 8 22,543                    74,070                    

ค่าใชจ่้ายอืน 13 9,341                      8,135                      

รวมค่าใช้จ่าย 46,382                    97,147                    

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 401,753                  388,444                  

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 4                             68                           

รายการกาํไรจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 110                         105                         

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 114                         173                         

การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 401,867                  388,617                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563

การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 401,753                  388,444                  

รายการกาํไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 4                             68                           

รายการกาํไรจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 110                         105                         

การเพมิขนึของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 401,867                  388,617                  

การแบ่งปันกาํไรให้ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด 10 (274,135)                 (463,398)                 

การเพมิขนึ (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 127,732                  (74,781)                   

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 53,183,906              53,696,117              

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 53,311,638              53,621,336              

-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ



สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

การเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 401,867                  388,617                  

ปรับกระทบรายการเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานให้เป็น

   เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   การซือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (457,248)                 (551,002)                 

   การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 338,935                  558,448                  

   การซือและขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ (118,313)                 7,446                      

   ลูกหนีจากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายไดล้ดลง (เพมิขึน) (160)                        3,987                      

   ลูกหนีจากดอกเบียลดลง 35                           27                           

   ลูกหนีอืนเพิมขึน (946)                        (2,362)                     

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เพมิขึน (14,141)                   (14,380)                   

   ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตดับญัชีตดัจาํหน่าย 22,543                    74,070                    

   เจา้หนีจากการซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง (14,997)                   -                              

   เจา้หนีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพมิขึน (ลดลง) (3,340)                     3,043                      

   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย (353)                        (605)                        

   รายการกาํไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (4)                            (68)                          

   รายการกาํไรจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (110)                        (105)                        

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 272,081                  459,670                  

กระแสเงินสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน

การแบ่งปันกาํไรให้ผูถื้อหน่วยลงทุน (274,135)                 (463,398)                 

เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (274,135)                 (463,398)                 

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (2,054)                     (3,728)                     

เงินฝากธนาคารตน้งวด 77,178                    90,778                    

เงินฝากธนาคารปลายงวด  75,124                    87,050                    

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย

งบกระแสเงินสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไปของกองทุนฯ 

1.1 ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯได้จัดตั้ งและจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559            

โดยไม่มีการกําหนดอายุของโครงการ กองทุนฯจะระดมเงินลงทุนจากประชาชนและผูล้งทุนทั่วไป          

โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการนําเงินท่ีได้จากการระดมเงินลงทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน               

โดยกองทุนฯได้ดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public 

Offering) เสร็จส้ินลงในเดือนตุลาคม 2561 และได้ลงทุนเร่ิมแรกในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ทั้ งน้ี 

กองทุนฯอาจดาํเนินกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนฯและผูถื้อหน่วยลงทุน

ภายใต้ขอบเขตท่ีสามารถกระทาํได้ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละ     

ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือการ

หาดอกผลอ่ืนใดภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้นวนัเดียวกนั 

 กองทุนฯ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัหลกัทรัพย์

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

(มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทุนฯ มีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ซ่ึงถือหน่วยลงทุน   

ร้อยละ 10 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมี

ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจมี

ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจของกองทุนฯในภาพรวม โดยฝ่ายบริหารของกองทุนฯ    

ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินต่อกองทุนฯ               

อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี เพื่อการจดัทาํงบการเงินฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและประมาณการในประเด็น

ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี           

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนท่ีแสดงในงบการเงินระหว่างกาลและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ          

งบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทุนฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อตามท่ีกาํหนด     

ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม กองทุนฯได้แสดงรายการ               

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น   

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน               

ฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. นโยบายการจ่ายปันผล 

         กองทุนฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ในกรณีท่ีกองทุนฯ          

มีกาํไรสะสมเพียงพอ โดยกองทุนฯสามารถกระทาํได้ในรูปของการจ่ายเงินปันผลและการคืนทุนด้วย      

การลดทุน ทั้งน้ี ตามท่ีโครงการจดัการกองทุนฯและกฎหมายหลกัทรัพยใ์หก้ระทาํได ้ 

         กองทุนฯมีนโยบายจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

1) การจ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า           

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้  

2) ในกรณีท่ีกองทุนฯมีกาํไรสะสม บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสม

ได ้

3) ในกรณีท่ีกองทุนฯยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจาก

กาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตาม 1) และ/หรือ จากกาํไรสะสมตาม 2) ขา้งตน้ 

4) ในกรณีกองทุนฯมีสภาพคล่องส่วนเกิน บริษทัจดัการอาจจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินให้แก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนดว้ยการลดทุน 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

5. เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม  

 การเคล่ือนไหวของเงินลงทนุตามมูลค่ายติุธรรมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

เงินลงทุนในสัญญา

โอนและรับโอน

สิทธิในรายได ้

เงินลงทุนใน   

หลกัทรัพย ์

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 52,876,960 223,819 

บวก: ซ้ือเพิ่ม - 457,248 

 ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย - 353 

หกั: จาํหน่าย - (338,935) 

กาํไรจากเงินลงทุนและการวดัมูลค่าเงินลงทุน - 114 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 52,876,960 342,599 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได ้อา้งอิงสมมติฐานท่ีใชป้ระเมินมูลค่า

ยุติธรรมดังกล่าวตามท่ีปรากฏในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 โดยฝ่ายบริหารของ

กองทุนฯไดพ้ิจารณาว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไม่มีการเปล่ียนแปลงในสมมติฐานท่ีใช้ประเมินมูลค่า

ยติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 30 กันยายน 2564 แยกแสดง

ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได ้ - - 52,877 52,877 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 343 - 343 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (ตรวจสอบแลว้) 

เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได ้ - - 52,877 52,877 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 224 - 224 

 ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมและไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิค

ในการประเมินมูลค่า 

6. เงินฝากธนาคาร 

 เงินตน้ (ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

ธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์     

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 31.93 14.94 0.05 0.05 

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 32.44 53.39 0.15 - 0.25 0.15 - 0.25 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 10.75 8.85 0.12 0.12 

รวม 75.12 77.18   

7. ลูกหนีสั้ญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้ 

 ยอดคงเหลือของลกูหน้ีสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 

8. ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอการตัดบัญชี 

 รายการเคล่ือนไหวของค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564              

มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดยกมาตน้งวด  22,543 

หกั: ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด  (22,543) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  - 
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9. กาํไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                         

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 4,403,596 3,248,007 

ขาดทุนจากเงินลงทุนสะสม (1,458) (1,485) 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนสะสม 8,066,105 8,096,190 

การแบ่งปันกาํไรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสะสม (4,787,370) (3,149,628) 

กาํไรสะสมตน้งวด 7,680,873 8,193,084 

บวก: การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งงวด 401,867 1,125,531 

หกั: การแบ่งปันกาํไรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด (274,135) (1,637,742) 

กาํไรสะสมปลายงวด 7,808,605 7,680,873 

10. การแบ่งปันกาํไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศจ่าย สาํหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ จาํนวนเงิน 

  (บาท) (ลา้นบาท) 

18 พฤศจิกายน 2564 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กนัยายน 2564 0.06 274,135 

รวม 0.06 274,135 

11. ค่าใช้จ่ายกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

มีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ในงบการเงินสาํหรับปีล่าสุด 
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12. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกองทุนฯมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูกควบคุมโดย

กองทุนฯไม่วา่จะเป็นโดยตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนฯมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ ์

กระทรวงการคลงั เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ร้อยละ 10 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัจดัการกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) บริษทัจดัการกองทุน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ผูดู้แลผลประโยชน์ 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

 ในระหว่างงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างกองทุนฯและบริษทัเหล่านั้ น ซ่ึงเป็นไป

ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

นโยบาย 

การกาํหนดราคา 

 2564 2563  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5.75 5.77 ตามหมายเหตขุอ้ 11 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5.75 5.77 ตามหมายเหตขุอ้ 11 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)    

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 1.87 1.88 ตามหมายเหตขุอ้ 11 

รายไดด้อกเบ้ียรับ 0.01 0.01 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากทัว่ไป 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)    

รายไดด้อกเบ้ียรับ 0.01 0.01 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากทัว่ไป 
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 กองทุนฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2564 

   (ตรวจสอบแลว้) 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน)   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1.94 1.87 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1.94 1.87 

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)   

เงินฝากธนาคาร 31.93 14.94 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย 0.63 0.61 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)   

เงินฝากธนาคาร 10.75 8.85 

13. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ค่าใชจ่้ายเบ้ียประกนัภยั 5,522 5,466 

ค่าใชจ่้ายในการปิดสมุดทะเบียนสาํหรับแบ่งปันกาํไร 

   ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 2,609 1,227 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 1,210 1,442 

รวม 9,341 8,135 

14. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยไม่รวมเงินลงทุน

ในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็นจาํนวนเงิน 796 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 1.49 

ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (2563: 1,109 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.07) 
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15. ข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน 

 ปัจจุบนักองทุนฯดาํเนินธุรกิจในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การลงทุนในกิจการ

โครงสร้างพื้นฐานและดาํเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้

กาํไร (ขาดทุน) และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงาน

ทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

16. ภาระผูกพนั 

 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆตามเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 11 

17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจ้ ัดการกองทุนเม่ือวนัท่ี                       

11 กุมภาพนัธ์ 2565 
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