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1 ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

 

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้าง

พ้ืนฐานท่ีระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการกาํหนดธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีลงทุนไวเ้ป็นการแน่นอนแลว้ ในรายละเอียด

ของโครงการ โครงการได้จัดตั้ งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี  

19 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยไม่มีการกาํหนดอายุของโครงการ อย่างไรก็ดีหากกองทุนรวมฯ ไม่มีการลงทุนเพ่ิมเติม 

สญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีกองทุนรวมฯ ลงทุนคร้ังแรกจะส้ินสุดในวนัท่ี 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 จาํกัด (“บี.กริม 2”) ตามลาํดับ กองทุนรวมฯ ระดมเงินลงทุนจากผูล้งทุนทั่วไป โดยมี

วตัถุประสงคห์ลกัในการนาํเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินลงทุน ไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า กองทุน

รวมฯได้ลงทุนเร่ิมแรกในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2  

(“ผูโ้อนผลประโยชน์ฯ”) ทั้งน้ีกองทุนรวมฯ อาจลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ เพ่ือก่อให้เกิดรายไดแ้ละ

ผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯ และผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขตท่ีสามารถกระทาํไดต้ามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนใน

หลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนใดภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

เม่ือวนัท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 

เป็นตน้ไป 

 

กองทุนรวมฯ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั (“บริษทัจดัการฯ”) โดยมีธนาคาร

ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วย

ลงทุนร้อยละ 29.97 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556: ร้อยละ 29.96) 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
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2 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินของกองทุนรวมมีดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจัดทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบ

ท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 (ฉบบัท่ี 42 เดิม) เร่ือง “การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจ

เฉพาะด้านการลงทุน” งบการเงินหลกั คือ งบแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินและ

อตัราส่วนท่ีสําคญั ซ่ึงเป็นแบบท่ีสมบูรณ์เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้เร่ือง 

ท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชี 

 

การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการ

ทางบญัชีท่ีสาํคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชี

ของกองทุนรวมฯ ไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซอ้น หรือ

เก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัสาํคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 

 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนั

หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง 

 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และ

เก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ มีดงัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลก 

   เปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) 

 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  

   (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 10 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการแปลงสภาพของ

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีการตดัสินใจเป็นของผูถื้อตราสาร จะไม่มีผลกระทบกบัการจดัประเภทของ

เคร่ืองมือทางการเงินในส่วนท่ีเป็นหน้ีสิน นอกจากน้ีมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 ยงัได้อธิบาย

ส่วนประกอบของส่วนของเจา้ของวา่ กิจการอาจแสดงรายละเอียดการวเิคราะห์กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

แต่ละรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

อยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ  

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนข้ึนว่า ค่าใชจ่้ายท่ีก่อให้เกิด

การรับรู้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้ น จึงสามารถจัดประเภทเป็นกิจกรรมลงทุน  

การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) ไดต้ดัภาคผนวกของมาตรฐานการบญัชีของมาตรฐาน 

การบญัชีฉบบัท่ี 18 ออก การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 

 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และ

เก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัการบันทึกบัญชี  

ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนรอการตดับัญชีท่ีเก่ียวกับการจาํหน่ายหรือการจาํหน่าย

บางส่วนของหน่วยงานในต่างประเทศ วธีิการทางบญัชีดงักล่าวตอ้งใชว้ธีิการปรับไปขา้งหนา้ซ่ึงมีผล

บังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาท่ีมีวนัเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  

การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการยกเลิกการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกับรัฐบาลโดยยกเลิกการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับรายละเอียดสําหรับรายการทั้ งหมดท่ีเกิด

ข้ึนกบัรัฐบาลและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกนั นอกจากน้ีได้มีการกาํหนดคาํนิยามของกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลใหง่้ายและชดัเจนข้ึน การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ  
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การเนน้หลกัการของการเปิดเผยท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั

สาํหรับเหตุการณ์และรายการท่ีมีสาระสาํคญั โดยมีการเพิ่มเติมขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล

ให้ครอบคลุมการเปิดเผยเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (ถา้หากมีสาระสาํคญั) และตอ้งมี

การปรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นปัจจุบนัจากขอ้มูลล่าสุดของรายงานประจาํปีการปรับปรุงมาตรฐาน

ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ  
 

มาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง2555) ไดมี้การอธิบายการปันส่วนค่าความนิยมให้หน่วย

สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด จะตอ้งไม่เกินกว่าส่วนงานดาํเนินงานก่อนการรวมส่วนงาน ตามท่ีได้

ระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน การปรับปรุงมาตรฐาน

ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง2555) มีการอธิบายให้ชดัเจนข้ึนว่ากิจการจะ

เปิดเผยการวดัมูลค่าของสินทรัพยข์องแต่ละส่วนงานเม่ือมีการรายงานการวดัมูลค่านั้นให้ผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดวา่ห้ามกลบัรายการผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าของค่าความนิยมท่ีเคยรับรู้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน การตีความน้ีไม่มีผลกระทบต่อ 

กองทุนรวมฯ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 

 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผล

บงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนั 

ถือปฏิบติั 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีคาดวา่จะส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกองทุนรวมฯ 

มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญได้แก่การเพ่ิมเติม 

ขอ้กาํหนดให้กิจการจดักลุ่มรายการท่ีแสดงอยูใ่น “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน” โดยใชเ้กณฑว์่า

รายการนั้นสามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ 

มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุวา่รายการใดจะแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั คือ กาํหนดการเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน โดยให้เปิดเผยขอ้มูลตวัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวม

สําหรับเฉพาะส่วนงานท่ีรายงาน หากโดยปกติมีการนําเสนอขอ้มูลจํานวนเงินดังกล่าวต่อ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการปฏิบติัการ และถา้มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญัจากจาํนวนเงิน

ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจาํปีล่าสุดสาํหรับส่วนงานท่ีรายงานนั้น 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 มีวตัถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง และลดความซํ้ าซ้อน

ของคาํนิยามของมูลค่ายุติธรรม โดยการกําหนดคาํนิยาม และแหล่งข้อมูลในการวดัมูลค่า

ยุติธรรม และการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับใชใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กองทุนรวมฯ 

อยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 
 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมี 

ผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนั

ถือปฏิบติั (ต่อ) 
 

ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อ

กองทุนรวมฯ มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง 

   ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา 

   รายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ 

   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล  

   หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  

   และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 

3)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 สามารถสรุปได้

ดงัน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาประกนั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทั้ งหมด (รวมถึงสัญญา

ประกันภยัต่อ) ท่ีกิจการเป็นผูอ้อกและสัญญาประกันภยัต่อท่ีกิจการถือไว ้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบัท่ี 4 ไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน

เม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้ นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัท่ีได้มา และ 

เงินเบิกเกินบญัชี  เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินในงบแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

 

2.4 เงนิลงทุน 

 

เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

 

เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ ลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

กบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (“สญัญาฯ”) เพ่ือรับโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ บี.กริม 1 และ 

บี.กริม 2 ท่ีมาจากการดาํเนินงานผลิตไฟฟ้าและขายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และ

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม โดยผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าครอบคลุมรายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัหมดอายสุญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักฟผ.  

 

เงินลงทุนในสญัญาฯ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม และราคาทุนของเงินลงทุนเร่ิมแรกแสดงในราคาท่ีไดม้ารวม

กบัตน้ทุนเก่ียวเน่ืองท่ีเกิดข้ึน  

 

การกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ณ วนัท่ีใน

งบการเงินโดยใช้ราคาซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีได้รับอนุมติัจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ซ่ึงกองทุนรวมฯ จะจดัให้มีการประเมินราคา

อยา่งนอ้ยทุกสามปีนบัจากวนัท่ีท่ีมีการประเมินราคาเงินลงทุนในสัญญาผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ

ไฟฟ้าหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีจะส่งผลต่อมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

จะถูกรับรู้เป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.5 ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 

 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตามท่ีจ่ายจริง เช่น 

ค่าธรรมเนียมในการจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการจดัตั้งกองทุนรวมฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรง ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีจะทยอยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงภายในระยะเวลา 1 ปีและ5ปี 

 

2.6 การรับรู้รายได้ 

 

รายได้ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า(“สัญญาฯ”)  

จะรับรู้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาฯ ท่ีระบุวา่ ในกรณีท่ีผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีจาํนวน

มากกว่ายอดอา้งอิงท่ีระบุไวใ้นสัญญาฯ ให้ถือว่ากองทุนรวมฯไดรั้บผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ

ไฟฟ้าท่ีเป็นส่วนเกินดงักล่าว เป็นรายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในสญัญาฯ 

 

รายได้ดอกเบ้ียรับอ่ืน นอกเหนือจากรายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในสัญญาฯ จะรับรู้ตามเกณฑ์อตัรา

ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 

2.7 ค่าใช้จ่าย 

 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

2.8 ภาษีเงนิได้ 

 

กองทุนรวมฯ ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย  
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3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน 

 

การจ่ายปันผล 

 

3.1) กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 คร้ัง 

 

3.2) การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 

 

3.2.1) บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ 

 

3.2.2) การคาํนวณกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ บริษทัจัดการจะคาํนวณโดยหักกาํไรสุทธิของกองทุนรวมฯ  

ดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 

(ก) กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน (unrealised gain) จากการประเมินราคาทรัพยสิ์นกิจการ โครงสร้างพ้ืนฐาน

ของกองทุนรวมฯ รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กาํหนดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทุนรวมฯ 

 

(ข) เงินสํารองท่ีกันไวเ้พ่ือซ่อมแซม บาํรุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานของ

กองทุนรวมฯ ตามแผนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการของกองทุนรวมฯ และหนังสือ 

ช้ีชวน หรือท่ีบริษทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

 

(ค) เ งินสํารองท่ีกันไว้เ พ่ือการจ่ายชําระหน้ีเ งินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุนรวมฯ  

ตามนโยบายการกู้ยืมเงินท่ีกาํหนดไวอ้ย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ

หนงัสือช้ีชวนหรือท่ีบริษทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายท่ีทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุน 

ท่ียงัไม่เกิดข้ึน (unrealised loss) เป็นตน้ บริษทัจดัการจะหักรายการตาม (ข) และ (ค) จากกาํไรสุทธิของ

กองทุนรวมฯ ไดต้ามมูลค่าของรายการดงักล่าวเฉพาะส่วนท่ีเกินกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสดเท่านั้น 

 

3.2.3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผล 
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3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน (ต่อ) 

 

การจ่ายปันผล (ต่อ) 

 

3.3) บริษทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 90 วนันบัตั้งแต่วนัส้ินรอบ

บญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้นหรือวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น แลว้แต่กรณี เวน้แต่ 

กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นระยะเวลาดงักล่าวบริษทัจดัการจะแจง้ให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

3.4) เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

 

3.4.1) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหวา่งปีมีมูลค่าตํ่ากวา่

หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น และให้สะสม 

เงินปันผลดงักล่าวเพ่ือนาํไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดถดัไป 

 

3.4.2) สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษทัจดัการจะดาํเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว ้เวน้แต่ 

กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตาม

กฎหมาย ไดมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศกาํหนด สั่งการ เห็นชอบและ/หรือผ่อนผนั

เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั้น ทั้ งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ 

ท่ีจะดาํเนินการดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบ

จากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ทุกประการ และไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจ่ายเงินปันผล 

 

การลดทุน  

 

กองทุนรวมฯ จะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เฉพาะเม่ือเขา้กรณีดงัต่อไปน้ี 

 

1) กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยูภ่ายหลงัจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานและ

การจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีตอ้งปรากฎขอ้เท็จจริงดว้ยวา่กองทุนรวมฯไม่มีกาํไรสะสมเหลืออยูแ่ลว้ และ/หรือ 

 

2) กองทุนรวมฯ มีรายการค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุตอ้งนาํไปใชใ้นการคาํนวณกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้

ของกองทุนรวมฯ และ/หรือ 

 

3) กรณีอ่ืนใดท่ีมีมติของผูถื้อหน่วยลงทุนใหล้ดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  

21 

 

3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน (ต่อ) 

 

การลดทุน (ต่อ) 

 

ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2557 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไดมี้มติอนุมติั 

ใหแ้กไ้ขโครงการในเร่ืองของการลดทุนจดทะเบียนเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

 

4) กองทุนรวมฯมีสภาพคล่องส่วนเกินจากการได้รับโอนผลประโยชน์ตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ

ประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สําหรับผลการดาํเนินงานในงวดการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  

1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน และผลการดาํเนินงานในงวดการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี  

31 ธนัวาคม ของทุกปี โดยบริษทัจดัการฯจะดาํเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯโดยอา้งอิงจาก

ประมาณการผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยวธีิคิดลดกระแสเงินสด (discounted cash flow)  

 

ทั้งน้ี การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯท่ีเป็นกรณีตามขอ้ 1), 2) และ 3) บริษทัจดัการฯจะตอ้งขอมติของ 

ผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

4 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ 

 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐานของ

ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์

ขณะนั้น 

 

กองทุนรวมฯ มีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณ

การทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีสาํคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็น

สาระสําคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหน้า  

มีดงัน้ี 

 

มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าซ่ึงไม่มีการซ้ือขายในตลาด 

ซ้ือขายคล่อง วดัมูลค่าโดยใชก้ารพิจารณากระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสญัญาโอนผลประโยชน์จาก

การประกอบกิจการไฟฟ้าคิดลดดว้ยอตัราท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีอตัราคิดลดระหวา่งร้อยละ 7.9 

ถึง 11.6 ต่อปี ทั้งน้ีกองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระในการประเมินราคาของผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ

ไฟฟ้าตามสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
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5 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการ

ดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกองทุนรวมฯ เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วน 

ไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมฯอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน 

การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสินท่ีอาจ

เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนและขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

6 เงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 

 

เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

เท่ากบั 5,652.83 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 5,892.67 ลา้นบาท)  

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนตามสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีดงัน้ี 

 

 

สําหรับปีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่ 

19 กนัยายน พ.ศ. 2556 

(วนัจดทะเบียน 

จดัตั้งกองทุน) ถึง 

วนัที ่31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ   

   กิจการไฟฟ้า - ราคายติุธรรมตน้ปี/งวด 5,892,672 6,202,000 

หกั  การจาํหน่ายเงินลงทุนระหวา่งปี/งวด (376,207) (426,293) 

กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 136,362 116,965 

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ   

   กิจการไฟฟ้า - ราคายติุธรรมปลายปี/งวด 5,652,827 5,892,672 

 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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6 เงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า (ต่อ) 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนตามสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีดงัน้ี 
 

 วนัที ่31 ธันวาคม วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ   

   กิจการไฟฟ้า - ราคาทุน 5,399,500 5,775,707 

บวก การปรับมูลค่ายติุธรรม 253,327 116,965 

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ    

    กิจการไฟฟ้า  - ราคายติุธรรม 5,652,827 5,892,672 

 

7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

กองทุนรวมฯ มีรายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัตอ่ไปน้ี 
 

 วนัที ่31 ธันวาคม วนัที ่31 ธันวาคม อตัราดอกเบีย้  

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 ต่อปี  

เงนิฝากธนาคาร พนับาท พนับาท (ร้อยละ) 
    

บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัเอกสิทธ์ิ 15,139 472,108 0.125 

บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 72 - - 

เงินฝากธนาคารสุทธิ 15,211 472,108  

 

8 ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 

 

กองทุนรวมฯ มีลูกหน้ีซ่ึงเกิดจากสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัที ่31 ธันวาคม วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

รายไดด้อกเบ้ียคา้งรับ (หมายเหตุฯ ขอ้ท่ี 13 ข)) 207,251 296,328 

ภาษีธุรกิจเฉพาะรอเรียกชาํระคืนจากบี.กริม1 และ บี.กริม 2 - 1,486 

ลูกหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 207,251 297,814 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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9 ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี สุทธิ 

 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีประกอบไปดว้ย ค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก และค่าใชจ่้ายล่วงหนา้อ่ืนๆ 

ดงัต่อไปน้ี 

 วนัที ่31 ธันวาคม วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

ค่าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยร์ายปี 53 52 

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 67,441 89,901 

ค่าจดทะเบียนกองทุน 472 629 

ค่าพิมพใ์บจองซ้ือหน่วยลงทุน 41 55 

ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกในการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 75 100 

อ่ืนๆ 369 - 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีสุทธิ 68,451 90,737 

 

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกถูกทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายโดยใชว้ิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 1 ปี

และ 5 ปี รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี มีดงัน้ี 

 
สําหรับปีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่ 

19 กนัยายน พ.ศ. 2556 

(วนัจดทะเบียน 

จดัตั้งกองทุน) ถึง 

วนัที ่31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดยกมาตน้ปี/งวด 90,737 - 

การเพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี/งวด 2,756 97,955 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี/งวด (25,042) (7,218) 

ยอดยกไปส้ินปี/งวด 68,451 90,737 

 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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10 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

 

รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุน มีดงัน้ี 

 จาํนวน   

 

หน่วยลงทุนที ่

จดทะเบียน 

ออกจาํหน่ายและ

ชําระแล้ว 

 

 

มูลค่าหน่วยละ 

บาท พนับาท 
    

ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556    

   (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) - - - 

หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 600,000,000 10.5000 6,300,000 

ยอดส้ินงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 600,000,000 10.5000 6,300,000 

    

ยอดตน้ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 600,000,000 10.5000 6,300,000 

การลดมูลค่าหน่วยลงทุน - (1.3373) (802,380) 

ยอดส้ินปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 600,000,000 9.1627 5,497,620 

 

ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 และวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2557 ไดอ้นุมติัให้มีการลด

ทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 1.0115 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน

ทั้งส้ิน 606.90 ลา้นบาท และในอตัราหน่วยละ 0.3258 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 195.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ซ่ึงมีการจ่ายเงินเฉล่ียคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 

ในวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2557 ตามลาํดบั โดยการลดเงินลงทุนจดทะเบียนดงักล่าว  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการจ่ายคืน

สภาพคล่องส่วนเกินเน่ืองจากกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินภายหลงัการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงเป็นไปตามนโยบาย

การลดทุนของกองทุนรวมฯ 

 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
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10 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของกาํไรสะสม มีดงัน้ี 

 
สําหรับปีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่ 

19 กนัยายน พ.ศ. 2556 

(วนัจดทะเบียน 

จดัตั้งกองทุน) ถึง 

วนัที ่31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้ปี/งวด 443,467 - 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 378,824 326,502 

กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 136,362 116,965 

กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 62 - 

จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  (523,080) - 

ยอดส้ินปี/งวด 435,635 443,467 

 

11 เงนิปันผล 

 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษทัจดัการฯไดจ่้ายเงินปันผลจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในอตัราหน่วยละ 0.5440 บาท สําหรับหน่วยลงทุนจาํนวน 600,000,000 หน่วย รวมเป็นเงิน 

326.40 ลา้นบาท  

 

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2557 บริษทัจดัการฯไดจ่้ายเงินปันผลจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสาํหรับงวดส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในอตัราหน่วยละ 0.3278 บาท สาํหรับหน่วยลงทุนจาํนวน 600,000,000 หน่วย รวมเป็นเงิน 

196.68 ลา้นบาท  

 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
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12 ค่าใช้จ่าย 

 

บริษทัจดัการฯ จะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

หน่วยลงทุน ดงัต่อไปน้ี  

 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

 

บริษทัจดัการฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปีของ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) 

 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) 

 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหลักทรัพย์คิดเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.032 ต่อปี (แต่ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ทั้งน้ีจะไม่เกินกวา่ 5 ลา้นบาท

ต่อปี 

 

13 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือถูก

ควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ 

รวมถึงกิจการท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้น กิจการย่อย และกิจการท่ีเป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ีบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของกองทุน

รวมฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ 

คาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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13 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ความสมัพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

• บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั เป็นบริษทัจดัการฯ 

• บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีระบุไวใ้นสญัญาฯ 

• ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 

• ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน 

 

ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 

 

 
สําหรับปีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่ 

19 กนัยายน พ.ศ. 2556 

(วนัจดทะเบียน 

จดัตั้งกองทุน) ถึง 

วนัที ่31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

ผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   

   รายไดด้อกเบ้ียรับ 427,678 341,351 
   

บริษทัจดัการฯ   

   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 15,987 5,108 
   

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   

   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 2,558 817 
   

ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน   

   ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 22,460 6,399 

 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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13 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ข) ลูกหนีแ้ละยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ 

 

 วนัที ่31 ธันวาคม วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

ลูกหนีจ้ากการดาํเนนิงานของกองทุนรวมฯ   

ผูโ้อนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า   

   ลูกหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ   

      กิจการไฟฟ้า (หมายเหตฯุ ขอ้ 8) 207,251 297,814 
   

ยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการดาํเนนิงานของกองทุนรวมฯ   

ผูโ้อนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า   

   เงินรับล่วงหนา้ - 3,000 
   

บริษทัจดัการฯ   

   ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 7,913 4,550 

   เจา้หน้ีเงินทดรอง - 35 
   

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   

   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย 1,266 728 

 

14 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 กองทุนรวมฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบ้ีย ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง กองทุนรวมฯ ไม่มีความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียนเน่ืองจากกองทุนรวมฯ ไม่มีรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด สินทรัพยท์างการเงินท่ีอาจทาํให้กองทุนรวมฯ มีความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียของหลกัทรัพยแ์ละอตัราดอกเบ้ียเงินฝากกบัธนาคาร 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
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14 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาอาจไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจาก

สินทรัพยท์างการเงินของกองทุนรวมฯ ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือเกิดจากความเส่ียงในการดาํเนินงานของ  

บี.กริม1 และ บี.กริม2 

 

กองทุนรวมฯ มีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ เน่ืองจากกองทุนรวมฯ มีการลงทุนอยูใ่นกลุ่มธุรกิจท่ี

ไม่ต่างกันได้แก่ ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม บี.กริม1 และ บี.กริม2 ไม่มีความเส่ียงด้าน 

สภาพคล่อง และบริษัทจัดการฯ เช่ือว่ากองทุนรวมฯ ไม่มีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ืออ่ืนซ่ึงประเมินจาก

ประสบการณ์การชาํระเงินในอดีต และปัจจยัอ่ืน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

 

กองทุนรวมฯไดด้าํรงสินทรัพย ์เช่น เงินสด ท่ีเพียงพอเพ่ือดาํรงสภาพคล่อง  

 

มูลค่ายติุธรรม 

 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกองทุนรวมฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ตามท่ีปรากฏ

ในงบการเงินมีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

 

15 ข้อมูลเกีย่วกบัการซื้อขายเงนิลงทุน 

 

ในระหว่างงวดตั้ งแต่วนัท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบียนจัดตั้ งกองทุน) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  

กองทุนรวมฯ ไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุน 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 กองทุนรวมฯ ไดซ้ื้อขายเงินลงทุนเป็นจาํนวน 1,294 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 20.97  

ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 

 

16 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

กองทุนรวมฯ ดาํเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ

กิจการไฟฟ้า และดาํเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้นจึงไม่มีความจาํเป็นในการแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 
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