
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และงบกาํไรขาดทุน 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินและอตัราส่วนท่ีสําคญัสาํหรับงวดตั้งแต่
วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง 
อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงิน
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค ์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้ง
การประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 



ความเห็น 
 
ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรายละเอียดเงินลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และผลการดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินและอตัราส่วนท่ีสาํคญัสาํหรับงวดบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 
(วันจดทะเบียนจัดตั้ งกองทุน) ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน  
 
 
 
 
 
ณฐพร  พนัธ์ุอุดม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
 
งบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

หมายเหตุ บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม 

(มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  มูลค่า 5,776 ลา้นบาท) 6 5,892,672,212

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 472,107,612

ลกูหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 8, 14 ข) 297,813,553

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี สุทธิ 9 90,736,714

รวมสินทรัพย์ 6,753,330,091

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14 ข) 9,862,365

รวมหนีสิ้น 9,862,365

สินทรัพย์สุทธิ 6,743,467,726

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 10 6,300,000,000

กาํไรสะสม 10 443,467,726

สินทรัพย์สุทธิ 6,743,467,726

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย  (บาท) 11.2391

จาํนวนหน่วยลงทุนคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (พนัหน่วย) 600,000

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงสินทรัพย์และหนีสิ้น 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน พนับาท พนับาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า
เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จาํกดั 5,775,707 5,892,672 100.00
   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 5,775,707 5,892,672 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบ้ียรับ 12, 14 ก) 341,350,993
รายไดอ่ื้น 108,167

รวมรายได้ 341,459,160

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 13, 14 ก) 5,108,240
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 13, 14 ก) 817,318
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 13, 14 ก) 6,399,489
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 13 800,000
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 13 732,830
ค่าใชจ่้ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 13 749,000
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 349,996

รวมค่าใช้จ่าย 14,956,873

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 326,502,287

รายการกาํไรจากการลงทุน
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 6, 10 116,965,439

รวมรายการกาํไรจากเงนิลงทุน 116,965,439

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 443,467,726

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกาํไรขาดทุน 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 326,502,287
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 116,965,439

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 443,467,726

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

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 6,743,467,726
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 6,743,467,726

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ

6



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

งบกระแสเงนิสด 

หมายเหตุ บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 443,467,726
รายการปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น
เงินสดรับ(ใชไ้ปใน)สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
   การซ้ือเงินลงทุนตามสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า (6,202,000,000)
   ลูกหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าเพิ่มข้ึน (297,813,553)
   ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีสุทธิเพ่ิมข้ึน 9 (90,736,714)
   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 9,862,365
   การตดัจาํหน่ายเงินลงทุนจากการรับโอนผลประโยชนจ์ากการ
      ประกอบกิจการไฟฟ้า 426,293,227
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 6, 10 (116,965,439)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (5,827,892,388)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 10 6,300,000,000

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 6,300,000,000

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ 472,107,612
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด -

472,107,612

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

ข้อมูลทางการเงนิและอตัราส่วนทีสํ่าคญั 

บาท

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -
บวก ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 10.5000

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน
   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.5442
   รายการกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 0.1949

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.7391
หกั การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน -

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 11.2391

อตัราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่สําหรับงวด (ร้อยละ) 6.99

อตัราส่วนทางการเงนิและข้อมูลประกอบเพิม่เตมิทีสํ่าคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 6,743,468
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.24                     

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 5.38                     

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 96.84

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 6,342,577

ข้อมูลเพิม่เตมิ

* 

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งิน และการซ้ือหรือขาย
เงินลงทุนโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน และคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลา
ท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ.2556  
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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 สําหรับ บริษทั อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 1 จาํกดั (“บี.กริม 1”) และบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จาํกดั (“บี.กริม 2”) ตามลาํดบั กองทุนรวมฯ 
ระดมเงินลงทุนจากผูล้งทุนทั่วไป โดยมีวตัถุประสงค์หลักในการนําเงินท่ีได้จากการระดมเงินลงทุน 
ไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า กองทุนรวมฯไดล้งทุนเร่ิมแรกในสัญญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (“ผูโ้อนผลประโยชน์ฯ”) ทั้งน้ีกองทุนรวมฯ  
อาจลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ เพื่อก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯ และผูถื้อ
หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตท่ีสามารถกระทําได้ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์น 
และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนใดภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ  
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน  
พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป 
 
กองทุนรวมฯ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั (“บริษทัจดัการฯ”) โดยมี
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมฯ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือ
หน่วยลงทุนร้อยละ 29.96 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ.2556  
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2 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินของกองทุนรวมฯ มีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและ
นําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย  ์นอกจากน้ี 
งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 (ฉบบัท่ี 
42 เดิม) เร่ือง “การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” งบการเงินหลัก คือ  
งบแสดงสินทรัพย์และหน้ีสิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินและอตัราส่วนท่ีสาํคญั ซ่ึงเป็น
แบบท่ีสมบูรณ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 

งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้
ตามท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชี 
 

การจัดทาํงบการเงินให้สอดคล้องกับหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้
ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการ
นํานโยบายการบัญชีของกองทุนรวมฯ  ไปถือปฏิบัติ  และต้องเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจ 
ของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกับข้อสมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยสําคญัต่อ 
งบการเงินในหมายเหตุฯ ขอ้ 4 
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความ
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามทีเ่กีย่วข้อง 
 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2556 โดยเก่ียวขอ้งแต่ไม่มีผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา 

   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ.2556  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ และ
กองทุนรวมฯ ยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั  
 

การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา 
    แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ 
    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
   (ปรับปรุง 2555)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 
   (ปรับปรุง 2555)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ี 
   (ปรับปรุง 2555)    ถือไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2555)  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557  
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน 
   จากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน 
   ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย 
   สญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุน 
   การร้ือถอน การบูรณะ และการปรับปรุง 
   สภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน 
   การบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงาน 
   ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมี 
   เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสด 

   ใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ือง ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน  
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาของรายการท่ี 

   เก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมายตามสญัญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง 

   สมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

 
2.3 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงบญัชีเงินฝากออมทรัพยก์ับธนาคาร 
กองทุนรวมฯ กาํหนดรายการเทียบเท่าเงินสด ซ่ึงไดแ้ก่ เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงมี
อายคุรบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้า  

 
2.4 เงนิลงทุน 

 
เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 
เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ไดแ้ก่ สัญญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (“สัญญาฯ”) ซ่ึงสัญญาฯ มีผลเม่ือวนัท่ี  
19 กนัยายน พ.ศ. 2556 เพื่อรับโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ท่ีมาจากการดาํเนินงานผลิตไฟฟ้าและขายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และ
ผูใ้ช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม โดยผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าครอบคลุมรายได้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัหมดอายสุญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักฟผ. เงินลงทุนในสัญญาฯ 
แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม ราคาทุนของเงินลงทุนเร่ิมแรกแสดงในราคาท่ีไดม้ารวมกบัตน้ทุนเก่ียวเน่ือง
ท่ีเกิดข้ึน  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.4 เงนิลงทุน (ต่อ) 

 
เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า (ต่อ) 
 
การกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
ณ วนัท่ีในงบการเงินโดยใช้ราคาซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ซ่ึงกองทุนรวมฯ 
จะจดัใหมี้การประเมินราคาทุกสามปีนบัจากวนัท่ีท่ีมีการประเมินราคาเงินลงทุนในสัญญาผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวอย่างเป็น
สาระสาํคญั 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้า จะถูกรับรู้เป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

 
2.5 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 

 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตามท่ีจ่ายจริง 
เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการจดัตั้งกองทุนรวมฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีจะทยอยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงภายใน
ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี 
 

2.6 การรับรู้รายได้ 
 
รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

2.7 ค่าใช้จ่าย 
 
ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.8 ภาษเีงนิได้ 

 
กองทุนรวมฯ ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย  

 
3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน 

 
การจ่ายปันผล 
 
3.1) กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 คร้ัง 
3.2) การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 

3.2.1) บริษทัจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือรวมแล้วในแต่ละรอบปีบญัชี 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ 

3.2.2) การคาํนวณกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ บริษทัจดัการจะคาํนวณโดยหกักาํไรสุทธิของกองทุนรวมฯ 
ดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(ก) กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน (unrealised gain) จากการประเมินราคาทรัพยสิ์นกิจการ โครงสร้าง

พื้นฐานของกองทุนรวมฯ รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทุนรวมฯ 

(ข) เงินสํารองท่ีกนัไวเ้พื่อซ่อมแซม บาํรุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของกองทุนรวมฯ ตามแผนท่ีกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการของกองทุนรวมฯ 
และหนงัสือช้ีชวน หรือท่ีบริษทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

(ค) เงินสํารองท่ีกนัไวเ้พื่อการจ่ายชาํระหน้ีเงินกู้ยืมหรือภาระผูกพนัของกองทุนรวมฯ 
ตามนโยบายการกูย้ืมเงินท่ีกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมฯ 
และหนงัสือช้ีชวนหรือท่ีบริษทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใชจ่้ายท่ีทยอยตดัจ่ายหรือผลขาดทุนท่ี
ยงัไม่เกิดข้ึน (unrealised loss) เป็นตน้ บริษทัจดัการจะหกัรายการตาม (ข) และ (ค) จากกาํไรสุทธิ
ของกองทุนรวมฯ ได้ตามมูลค่าของรายการดงักล่าวเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่ 
เงินสดเท่านั้น 

3.2.3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผล 
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3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน (ต่อ) 

 

3.3) บริษทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 90 วนันบัตั้งแต่วนัส้ิน
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้นหรือวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
แลว้แต่กรณี เวน้แต่ กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นระยะเวลาดงักล่าวบริษทั
จดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

3.4) เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
3.4.1) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีมีมูลค่า

ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น และ
ใหส้ะสมเงินปันผลดงักล่าวเพื่อนาํไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดถดัไป 

3.4.2) สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษทัจดัการจะดาํเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว ้
เวน้แต่ กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
มีอาํนาจตามกฎหมาย ไดมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศกาํหนด สั่งการ เห็นชอบ
และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษทัจดัการจะดาํเนินการให้เป็นไปตามนั้น ทั้งน้ี บริษทั
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน 
โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ทุกประการ และไม่ถือเป็นการแกไ้ข
เพ่ิมเติมโครงการจ่ายเงินปันผล 

 

การลดทุน  
 

กองทุนรวมฯ จะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เฉพาะเม่ือเขา้กรณีดงัต่อไปน้ี 
 

1) กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยู่ภายหลงัจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานและการจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีต้องปรากฎขอ้เท็จจริงด้วยว่ากองทุนรวมฯไม่มีกาํไรสะสม
เหลืออยูแ่ลว้ และ/หรือ 

2) กองทุนรวมฯ มีรายการค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุตอ้งนาํไปใช้ในการคาํนวณกาํไรสุทธิท่ี
ปรับปรุงแลว้ของกองทุนรวมฯ และ/หรือ 

3) กรณีอ่ืนใดท่ีมีมติของผูถื้อหน่วยลงทุนใหล้ดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
 
การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษทัจดัการจะขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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4 การประมาณการทางบญัชีทีสํ่าคญัและข้อสมมตฐิาน 

 
การประมาณการและขอ้สมมติฐานไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ืองและอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น  
 
กองทุนรวมฯ มีการประมาณการทางบญัชี และการใช้ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต  
ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการทางบญัชีและขอ้สมมติฐานท่ีมี
ความเส่ียงอย่างเป็นสาระสําคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป มีดงัน้ี 
 
มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าซ่ึงไม่มีการซ้ือขาย 
ในตลาดซ้ือขายคล่อง วดัมูลค่าโดยใช้การพิจารณากระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสัญญา 
โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าคิดลดดว้ยอตัราท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี
กองทุนรวมฯ ใช้ผูป้ระเมินอิสระในการประเมินราคาของผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
ตามสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

 
5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงคข์องกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถ 
ในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกองทุนรวมฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์
ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับ 
ผูถ้ือหน่วยลงทุน การคืนทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์น 
เพื่อลดภาระหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนและขอ้กาํหนดของสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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6 เงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 

 

เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2557 กองทุนรวมฯ ให้ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของกองทุนรวมฯ โดยวิธีพิจารณาจากกระแสเงินสดสุทธิ 
ในอนาคตจากผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2557 ผลจากการประเมินค่าเงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 5,776 ลา้นบาท มีมูลค่ายติุธรรมจาํนวน 5,893 ลา้นบาท 
และทาํให้มีกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 117 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้น 
งบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดตั้ งแต่วนัท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบียนจัดตั้ งกองทุน) ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 

ทั้งน้ีผูจ้ดัการกองทุนรวมฯ ประเมินว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ไม่มีความแตกต่าง 
อยา่งเป็นสาระสาํคญัจากราคายติุธรรม ณ วนัประเมินราคา 
 

7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ มีรายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัต่อไปน้ี 
 

 เงนิต้น อตัราดอกเบีย้ 
เงนิฝากธนาคาร พนับาท ต่อปี (ร้อยละ) 
   

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)   
   บญัชีออมทรัพย ์ 472,108 0.125 
 472,108  
 

8 ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 
 

กองทุนรวมฯ มีลูกหน้ีซ่ึงเกิดจากสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า ดงัน้ี 
 

 วนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 
 พนับาท 
  

รายไดด้อกเบ้ียคา้งรับ 296,328 
ภาษีธุรกิจเฉพาะรอเรียกชาํระคืนจากบี.กริม1 และ บี.กริม 2 1,486 
ลูกหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 297,814 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 
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9 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี สุทธิ 

 
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก และค่าใช้จ่าย
ล่วงหนา้อ่ืนๆ  
 วนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 
 พนับาท 
  

ค่าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยร์ายปี 52 
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 89,901 
ค่าจดทะเบียนกองทุน 629 
ค่าพิมพใ์บจองซ้ือหน่วยลงทุน 55 
ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกในการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 100 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีสุทธิ 90,737 

 
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกถูกทยอยตดัเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงเป็น
ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี  
 สําหรับงวดตั้งแต่ 
 วนัที ่19 กนัยายน 
 พ.ศ. 2556 ถงึ 
 วนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 
 พนับาท 
  

ยอดยกมาตน้งวด - 
การเพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 97,955 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (7,218) 
ยอดยกไปส้ินงวด 90,737 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ.2556  

20 

 
10 ส่วนของผู้ถอืหน่วยลงทุน  

 
รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุน มีดงัน้ี 
 วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 จํานวน มูลค่าหน่วยละ  
 หน่วยลงทุน บาท พนับาท 
    

หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 600,000,000 10.50 6,300,000 
    

จดทะเบียนจดัตั้งกองทุน ณ วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 600,000,000 10.50 6,300,000 
จ่ายคืนทุนระหวา่งงวด - - - 
ยอดส้ินงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 600,000,000  6,300,000 

 
รายการเคล่ือนไหวของกาํไรสะสม มีดงัน้ี 
 วนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 
 พนับาท 
  

ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 - 
บวก  รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 326,502 
 กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 116,965 
หกั   จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  - 
ยอดส้ินงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 443,467 

 
11 เงนิปันผล 

 
เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมฯ มีมติงดจ่ายเงินปันผล
สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 เน่ืองจากเงินปันผล
ดังกล่าวมีจํานวนตํ่ากว่า 0.10 บาทต่อหน่วย บริษทัจัดการฯ เห็นสมควรให้สะสมเงินปันผลดังกล่าว 
เพื่อนาํไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดถดัไป 
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12 รายได้ดอกเบีย้รับ 

 
ในระหวา่งงวดตั้งแต่วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ มีรายไดด้อกเบ้ียจาก
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ามูลค่า 341 ล้านบาท  
เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ ไดรั้บเงินจากรายไดด้อกเบ้ียดงักล่าว จากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 แลว้
เป็นมูลค่า 45 ลา้นบาท  

 
13 ค่าใช้จ่าย 

 
บริษทัจดัการฯ จะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ดงัต่อไปน้ี  
 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
 
บริษทัจดัการฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) 
 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.04 ต่อปี 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหลกัทรัพย์ 
 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของนายทะเบียนหลกัทรัพยคิ์ดเป็นรายปีในอตัราร้อยละ 0.032 ต่อปี (แต่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ทั้งน้ีจะไม่เกินกว่า 
5 ลา้นบาทต่อปี 
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13 ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 
ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการ 
 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการประกอบดว้ย 
 
 สําหรับงวดตั้งแต่ 
 วนัที ่19 กนัยายน 
 พ.ศ. 2556 ถงึ 
 วนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 
 บาท 
  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,108,240 
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 6,399,489 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 817,318 
ค่าใชจ่้ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 749,000 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 800,000 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 732,830 
ค่าธรรมเนียมบริการนายทะเบียน 229,516 
ค่าจดทะเบียนกองทุน 44,796 
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยร์ายปี 29,633 
ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกในการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 10,666 
ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือช้ีชวน 30,517 
ค่าใชจ่้ายในการพิมพใ์บจองซ้ือหน่วยลงทุน 3,946 

ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 922 

รวม 14,956,873 
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14 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
กองทุนรวมฯ รวมถึงกิจการท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้น กิจการย่อย และกิจการท่ีเป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกัน 
นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนักงานของกองทุนรวมฯ 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) เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน 
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14 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 

 สําหรับงวดตั้งแต่ 
 วนัที ่19 กนัยายน 
 พ.ศ. 2556 ถงึ 
 วนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 
 พนับาท 
  

ผูโ้อนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
   รายไดด้อกเบ้ียรับ 341,351 
บริษทัจดัการฯ  
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,108 
ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมฯ  
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 817 
ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน  
   ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 6,399 

 
ข) ลูกหนีแ้ละยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ 
 

 วนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 
 พนับาท 
  

ลูกหนีจ้ากการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ  
ผูโ้อนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
   ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า (หมายเหตุฯ ขอ้ 8) 297,814 
  
ยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ  
ผูโ้อนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
   เงินรับล่วงหนา้ 3,000 
บริษทัจดัการฯ  
   ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 4,550 
   เจา้หน้ีเงินทดรอง 35 
ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมฯ  
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนค์า้งจ่าย 728 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ.2556  

25 

 
15 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียง
จากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง กองทุนรวมฯ ไม่มีความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนเน่ืองจากกองทุนรวมฯ ไม่มีรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด สินทรัพยท์างการเงินท่ีอาจทาํใหก้องทุนรวมฯ มีความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ เงินฝากกบัธนาคาร 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาอาจไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงอาจมีผลต่อกระแสเงินสด
รับจากสินทรัพยท์างการเงินของกองทุนรวมฯ ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือเกิดจากความเส่ียงในการ
ดาํเนินงานของ บี.กริม1 และ บี.กริม2 
 
กองทุนรวมฯ มีการกระจุกตวัของความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ เน่ืองจากกองทุนรวมฯ มีการลงทุนอยู่ใน 
กลุ่มธุรกิจที่ไม่ต่างกนัไดแ้ก่ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม บี.กริม1 และ บี.กริม2  
ไม่มีความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และบริษทัจดัการฯ เช่ือว่ากองทุนรวมฯ ไม่มีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ืออ่ืน 
ซ่ึงประเมินจากประสบการณ์การชาํระเงินในอดีต และปัจจยัอ่ืน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
 
กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องท่ีเพียงพอเน่ืองจาก กองทุนรวมฯไดด้าํรงสินทรัพยเ์ช่นเงินสด เพื่อดาํรงสภาพคล่อง  
 
มูลค่ายติุธรรม 
 
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกองทุนรวมฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตามท่ี
ปรากฏในงบการเงินมีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
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16 ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงนิลงทุน 

 
ในระหวา่งงวดตั้งแต่วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
กองทุนรวมฯ ไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุน 
 

17 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
กองทุนรวมฯ ดาํเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า และดาํเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้นจึงไม่มีความจาํเป็นในการแสดงขอ้มูล
จาํแนกตามส่วนงาน 

 
18 ภาระผูกพนั 

 
เม่ือวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้ทําสัญญาการประเมินมูลค่าเงินลงทุนภายใต้สัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากบัผูป้ระเมินอิสระรายหน่ึงเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการนาํเสนอ 
งบการเงิน สัญญาการประเมินมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลาการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 
ตั้งแต่งวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึงปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัมีภาระผูกพนัคงเหลือภายใตส้ัญญาการประเมินมูลค่าดงักล่าวเป็น
จาํนวนเงินทั้งส้ิน 1.10 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 

19 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบแสดงสินทรัพย์และหนีสิ้น 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมฯ ไดพ้ิจารณาใหมี้การลดทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เป็นคร้ังแรก โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 1.0115 บาท 
คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 607 ลา้นบาท ซ่ึงจะมีการกาํหนดจ่ายเงินเฉล่ียคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียน
ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในตน้ปี พ.ศ. 2557 โดยการลดเงินลงทุนจดทะเบียนดงักล่าว มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินเน่ืองจากกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินภายหลงัการจ่ายเงินปันผล  
ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการลดทุนของกองทุนรวมฯ ท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 3 อย่างไรก็ตาม การลดทุน
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ซ่ึงมูลค่า 
การลดทุนจดทะเบียนอาจเปล่ียนแปลงไปจากประกาศท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  
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