
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินและอตัราส่วนท่ีสําคญั
สาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐาน 
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมด 
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป  
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
ณฐพร พนัธ์ุอุดม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3430 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร  
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556  
(วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

หมายเหตุ บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม 

(ราคาทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  มูลค่า 6,202 ลา้นบาท) 4 6,201,921,107

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 101,000,000

ลกูหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 45,023,205

สินทรัพยอ่ื์น 46,955

รวมสินทรัพย์ 6,347,991,267

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,681,350

รวมหนีสิ้น 4,681,350

สินทรัพย์สุทธิ 6,343,309,917

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 5 6,300,000,000

กาํไรสะสม 5 43,309,917

สินทรัพย์สุทธิ 6,343,309,917

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย  (บาท) 10.5721

จาํนวนหน่วยลงทุนคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 (พนัหน่วย) 600,000

.......................................................................                             .......................................................................
(                                                                    )                             (                                                                    )

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 13 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบแสดงสินทรัพย์และหนีสิ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556
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ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน พนับาท พนับาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า
เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จาํกดั 6,202,000 6,201,921 100
   และบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จาํกดั โดยผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าดงักล่าว
ครอบคลุมตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัสิ้นสุดระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ณ วนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ ณ วนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ตามลาํดบั

รวมเงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 6,202,000 6,201,921 100

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 13 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบ้ียรับ 45,023,205
รายไดอ่ื้น 46,955

รวมรายได้ 45,070,160

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7 557,921
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 89,267
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 189,117
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 92,308
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนและค่าใชจ่้ายอ่ืน 7 752,737

รวมค่าใช้จ่าย 1,681,350

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 43,388,810

รายการขาดทุนจากการลงทุน
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 4 (78,893)

รวมรายการขาดทุนจากเงนิลงทุน (78,893)

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 43,309,917

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 13 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

4



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556

บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 43,388,810
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (78,893)

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 43,309,917

การเพิม่ขึน้ของทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งงวด
จาํนวน 600,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.50 บาท 6,300,000,000

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 6,343,309,917
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 6,343,309,917

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 13 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

5



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหต บาท

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วดัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556

6

หมายเหตุ บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 43,309,917
รายการปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น
เงินสดรับ(ใชไ้ปใน)สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
   การซ้ือเงินลงทุนตามสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 4 (6,202,000,000)
   ลูกหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าเพิ่มข้ึน (45,023,205)
   สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (46,955)
   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 4,681,350
   ขาดทนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมลค่าเงินลงทน 4 78 893   ขาดทุนทยงไมเกดขนจากการวดมูลคาเงนลงทุน 4 78,893

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (6,199,000,000)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
ทนท่ีไดรั้บจากผถื้อหน่วยลงทน 5 6 300 000 000ทุนทไดรบจากผถูอหนวยลงทุน 5 6,300,000,000

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 6,300,000,000

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ 101,000,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด -เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนงวด

101,000,000เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 13 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
66



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

ข้อมูลทางการเงนิและอตัราส่วนทีสํ่าคญั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วดัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556
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บาท
ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -
บวก ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 10.5000

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนรายไดจากกจกรรมลงทุน
   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.0722
   รายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (0.0001)

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.0721
หกั การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน -ุ ู ุ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 10.5721

อตัราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่สําหรับงวด (ร้อยละ) 0.69

อตัราส่วนทางการเงนิและข้อมูลประกอบเพิม่เตมิทีสํ่าคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 6,343,310
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0 03ถวเฉลยระหวางงวด (รอยละ) 0.03

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.71

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 90.19

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 6,303,609

ข้อมูลเพิม่เตมิ

* มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งิน และการซ้ือหรือ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 13 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ขายเงินลงทุนโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน และคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตาม
ระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

77
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1 ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 

 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการกาํหนดธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีลงทุนไวเ้ป็นการแน่นอนแลว้
ในรายละเอียดของโครงการ โครงการได้จัดตั้ งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซ้ือคืน 
หน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยไม่มีการกาํหนดอายขุองโครงการ อยา่งไรก็ดีหากกองทุนรวมฯ 
ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม สญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีกองทุนรวมฯ ลงทุนคร้ังแรก
จะส้ินสุดในวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 สาํหรับ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 
จาํกดั (“บี.กริม 1”) และบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จาํกดั (“บี.กริม 2”) ตามลาํดบั กองทุนรวมฯ ระดม
เงินลงทุนจากผูล้งทุนทัว่ไป โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการนาํเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินลงทุนไปลงทุนใน
ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนเร่ิมแรกในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าจาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ทั้งน้ีกองทุนรวมฯ อาจลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ 
เพื่อก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯ และผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขตท่ีสามารถกระทาํ
ไดต้ามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนในหลักทรัพยอ่ื์น และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนใดภายใต้กฎหมาย
หลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
เม่ือวนัท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 
เป็นตน้ไป 
 
กองทุนรวมฯ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั (“บริษทัจดัการฯ”) โดยมี
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมฯ 
 
ณ วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือ
หน่วยลงทุนร้อยละ 28.57 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
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2 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติั
การบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและการนาํเสนอรายงาน
ทางการเงิน ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินและ
อตัราส่วนท่ีสําคญั) ได้จดัทาํให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
การบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล และไดเ้พิ่มหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินตาม
ขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ อย่างไรก็ตาม ไดมี้การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตาม
หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 106 เร่ืองการบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนิน
ธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยท่ีจดัทาํ
ตามกฏหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 
 
มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
และการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่หรือมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ไม่มีผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี โดยใช้
เกณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดบญัชี 
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4 เงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 

 
กองทุนรวมฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
(“สัญญาฯ”) เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 เพื่อรับโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ท่ีมาจากการดาํเนินงานผลิตไฟฟ้าและขายใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(“กฟผ.”) และผูใ้ชไ้ฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม โดยผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าครอบคลุม
รายไดต้ั้งแต่วนัท่ีท่ีสัญญาฯ มีผลบงัคบัใช ้(เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556) จนถึงวนัหมดอายุสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้ากบักฟผ. ในวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 สาํหรับบี.กริม 1 และ วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 สาํหรับบี.กริม 2 
โดยผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาฯ  
 
ภายใตส้ัญญาฯ บี.กริม1 และ บี.กริม2 ตกลงรับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะอนัเก่ียวเน่ืองกบัรายการสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าอนัเกิดกบักองทุนรวมฯ โดยบี.กริม1 และ บี.กริม 2 เป็นผูใ้หก้าร
คํ้าประกนัแบบการจาํกดัความรับผดิต่อการปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญาฯ  
 
เงินลงทุนในสัญญาฯ ณ วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 มีมูลค่า 6,202 ลา้นบาท และเงินลงทุนดงักล่าวมีการ
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในงวดตั้งแต่วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
ดงัน้ี 
 
 พนับาท 
  

เงินลงทุนตามสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า - ราคาทุน    6,202,000 
หกั  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (79) 
เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าปลายงวด 6,201,921 
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5 ส่วนของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 
รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนมีดงัน้ี  
 
 จํานวน มูลค่าหน่วยละ  

 หน่วยลงทุน บาท พนับาท 
    

จดทะเบียนจดัตั้งกองทุนรวมฯ ณ วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 600,000,000 10.50 6,300,000 
จ่ายคืนทุน - - - 
ยอดส้ินงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 600,000,000 10.50 6,300,000 

 
รายการเคล่ือนไหวของกาํไรสะสม มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 

ยอดตน้งวด - 
บวก รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 43,389 
 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (79) 
หกั จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน - 
ยอดส้ินงวด 43,310 

 
6 ค่าใช้จ่าย 

 
บริษทัจดัการฯ จะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ดงัต่อไปน้ี  
 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
 
บริษทัจดัการฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั)  



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์   
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ.2556  
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6 ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.04 ต่อปี  
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั)  
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 
 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดเป็นรายปีในอตัราร้อยละ 0.032 ต่อปี (แต่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ทั้งน้ีจะไม่เกินกว่า 
5 ลา้นบาทต่อปี 
 

7 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
กองทุนรวมฯ รวมถึงกิจการท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้น กิจการย่อย และกิจการท่ีเป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกัน 
นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนกังานของ กองทุนรวมฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกองทุนรวมฯ แต่ละรายการ 
กองทุนรวมฯ คาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

ความสมัพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั เป็นผูบ้ริหารงานกองทุนรวมฯ เป็นบริษทัจดัการฯ 
 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นผูโ้อนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีระบุไวใ้นสญัญาฯ 
 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมฯ 
 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัการการจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายหน่วยลงทุน 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์   
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ.2556  
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7 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 
 

 พนับาท 
 

บริษทัจดัการฯ  
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 558 
ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมฯ  
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 89 
ผูจ้ดัการการจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายหน่วยลงทุน  
   ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 738 

 
ข) ยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการขายและซ้ือบริการ 
 

 พนับาท 
 

บริษทัจดัการฯ  
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนตามสญัญาโอนผลประโยชน ์  
      จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 3,000 
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