
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์   

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

1 ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

 

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

พ้ืนฐานท่ีระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการกาํหนดธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีลงทุนไวเ้ป็นการแน่นอนแลว้ในรายละเอียด

ของโครงการ โครงการได้จัดตั้ งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี  

19 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยไม่มีการกาํหนดอายขุองโครงการ อยา่งไรก็ดีหากกองทุนรวมฯ ไม่มีการลงทุนเพ่ิมเติม 

สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีกองทุนรวมฯ 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 จํากัด (“บี .กริม 2”) ตามลําดับ กองทุนรวมฯ ระดมเงินลงทุนจากผู ้ลงทุนทั่วไป  

โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการนําเงินท่ีได้จากการระดมเงินลงทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า 

กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนเร่ิมแรกในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2  

(“ผูโ้อนผลประโยชน์ฯ”) ทั้ งน้ีกองทุนรวมฯ อาจลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ เพ่ือก่อให้เกิดรายไดแ้ละ

ผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯ และผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขตท่ีสามารถกระทาํไดต้ามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุน 

ในหลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนใดภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

เม่ือวนัท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 

เป็นตน้ไป 

 

กองทุนรวมฯ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั (“บริษทัจดัการฯ”) โดยมีธนาคาร

ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุน

ร้อยละ 29.97 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 29.97) 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
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2 นโยบายการบัญชี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้จัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ี รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการ

จดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน ขอ้มูลทางการเงินหลกั คือ งบแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน งบประกอบ

รายละเอียดเงินลงทุน งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูล

ทางการเงินและอัตราส่วนท่ีสําคัญ ได้จัดทําให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล และได้เพ่ิมหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์

ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ได้มีการแสดงรายการและ 

การเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 106 เร่ือง 

การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชี พ.ศ. 2557 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

ท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชี 

ท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตคีวามทีเ่กีย่วข้อง 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผล 

บงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ 

 

ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกองทุนรวมฯ มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 มีวตัถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง และลดความซํ้ าซ้อนของ 

คาํนิยามของมูลค่ายติุธรรม โดยการกาํหนดคาํนิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายติุธรรม และการ

เปิดเผยขอ้มูลสําหรับใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบั 

งบการเงินของกองทุนรวมฯ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลตามหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินขอ้ 4 

 

ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อ

กองทุนรวมฯ มีดงัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
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3  การประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบ

ต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง

อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของ

กองทุนรวมฯ และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบั 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

 

4  มูลค่ายุตธิรรม 

 

4.1 การประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

• ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

(ขอ้มูลระดบั 1) 

• ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ได้แก่ 

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ

หน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

• ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่

สามารถสังเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

 

 ข้อมูลระดบัที่ 1 ข้อมูลระดบัที่ 2 ข้อมูลระดบัที่ 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรัพย์     

เงินลงทุนในธุรกิจ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

โรงไฟฟ้า (หมายเหตุ 5) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5,352,356 

 

 

5,352,356 

รวมสินทรัพย ์ - - 5,352,356 5,352,356 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์   

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

4  มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 

4.1 การประเมนิมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

 

 ข้อมูลระดบัที่ 1 ข้อมูลระดบัที่ 2 ข้อมูลระดบัที่ 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์     

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้าง

พ้ืนฐานโรงไฟฟ้า  

 (หมายเหตุ 5) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5,652,827 

 

 

5,652,827 

รวมสินทรัพย ์ - - 5,652,827 5,652,827 

 

4.2 การวดัมูลค่ายุตธิรรมซ่ึงใช้ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้อย่างมสีาระสําคญั (ข้อมูลระดบัที ่3) 

 

 เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้าง

พืน้ฐานโรงไฟฟ้า 

 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 พนับาท 
  

ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม  5,652,827 

หกั  การจาํหน่ายเงินลงทุนในระหวา่งงวด (195,500) 

ผลขาดทุนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (104,971) 

ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  5,352,356 

  

การเปล่ียนแปลงของรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนสาํหรับสินทรัพย ์

   ท่ีคงเหลือ ณ วนัท่ีรายงาน (รวมอยูใ่นรายการ “กาํไร (ขาดทุน)  

   จากการลงทุน” ในงบกาํไรขาดทุน) 

 

 

(104,971) 

 

อตัราคิดลดถวัเฉล่ียท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมคือ ร้อยละ 8.9 ถึง 10.5 หากความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง

ของธุรกิจ (อลัฟ่า) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะมีผลกระทบใหมู้ลค่ายติุธรรมลดลงจาํนวน 148 ลา้นบาท หากความเส่ียง

ท่ีเฉพาะเจาะจงของธุรกิจ (อลัฟ่า) ลดลงร้อยละ 1 จะมีผลกระทบใหมู้ลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 188 ลา้นบาท 

หากความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจงของธุรกิจ (อลัฟ่า) เพิ่มสูงข้ึนจะมีผลใหมู้ลค่ายติุธรรมท่ีคาํนวณไดต้ ํ่าลง 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์   

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

4  มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 

4.2 การวดัมูลค่ายุตธิรรมซ่ึงใช้ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้อย่างมสีาระสําคญั (ข้อมูลระดบัที ่3) (ต่อ) 

 

กองทุนรวมฯมีนโยบายการบญัชีในการกาํหนดวา่การโอนระหวา่งระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมจะเกิดข้ึน ณ 

วนัท่ีของเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดการโอน 

 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงสาํหรับวธีิการประเมินมูลค่ายติุธรรมระหวา่งงวด 

 

4.3 ขั้นตอนการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 

 

กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระในการคาํนวณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า

สาํหรับการรายงานในงบการเงินทุกปี และจดัให้มีการสอบทานมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในแต่ละไตรมาส  

ผูป้ระเมินอิสระจะรายงานโดยตรงต่อฝ่ายบริหารของกองทุนรวมฯ   

 

ขอ้มูลหลกัท่ีกองทุนรวมฯใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 เก่ียวขอ้งกบัอตัราคิดลด และประมาณ

การกระแสเงินสดในอนาคต จาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีดงัต่อไปน้ี  

 

อตัราคิดลดท่ีนาํมาใช ้ไดป้ระมาณการบนพ้ืนฐานของตน้ทุนของเงินทุน โดยใช ้capital asset pricing model 

(“CAPM”) โดยแบบจาํลอง CAPM ระบุวา่ตน้ทุนของเงินทุนนั้นจะมีค่าเท่ากบัผลตอบแทนจากหลกัทรัพยท่ี์

ปราศจากความเส่ียง บวกกบัความเส่ียงเฉพาะตวั ซ่ึงความเส่ียงเฉพาะตวั คือ ความเส่ียงของบริษทัเม่ือเทียบ

กบัตลาด (เบตา้) คูณดว้ยส่วนชดเชยความเส่ียงในตลาด 

 

สมมติฐานท่ีสําคญัในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ,  

ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) และราคาก๊าซธรรมชาติ  

 

กองทุนรวมฯใชผู้ป้ระเมินอิสระซ่ึงเป็นสมาชิกของผูใ้หบ้ริการขอ้มูลอิสระ เพ่ือเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 ไดมี้การวิเคราะห์ทุกวนัท่ีในรายงานระหว่างฝ่ายบริหารของ

กองทุนรวมฯและผูป้ระเมินอิสระ โดยผูป้ระเมินอิสระไดมี้การนาํเสนอรายงานเพ่ืออธิบายสาเหตุของการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรม 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์   

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

5 เงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 

 

เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ไดแ้ก่ สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ

กิจการไฟฟ้ากบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (“สัญญาฯ”) ซ่ึงสัญญาฯ มีผลเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 เพ่ือรับโอน

ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ท่ีมาจากการดาํเนินงานผลิตไฟฟ้าและขายใหก้บั

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และผูใ้ชไ้ฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม โดยผลประโยชน์จากการประกอบ

กิจการไฟฟ้าครอบคลุมรายได้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัหมดอายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับกฟผ.  

เงินลงทุนในสัญญาฯ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม ราคาทุนของเงินลงทุนเร่ิมแรกแสดงในราคาท่ีไดม้ารวมกบัตน้ทุน

เก่ียวเน่ืองท่ีเกิดข้ึน  

 

การกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ณ วนัท่ีใน 

งบการเงินโดยใชร้าคาซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ซ่ึงกองทุนรวมฯ จะจดัให้มีการประเมินราคาทุกปีนับจากวนัท่ี 

ท่ีมีการประเมินราคาเงินลงทุนในสัญญาผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของ

มูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า จะถูกรับรู้

เป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

 

เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

เท่ากบั 5,352.36 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 5,652.83 ลา้นบาท)  
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์   

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

5 เงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

   - ราคายติุธรรมตน้งวด 

 

5,652,827 

 

5,892,672 

หกั  การจาํหน่ายเงินลงทุนระหวา่งงวด (195,500) (180,707) 

กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (104,971) 225,584 

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า    

   - ราคายติุธรรมปลายงวด 5,352,356 5,937,549 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีดงัน้ี 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 วนัที ่31 มีนาคม วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   

   - ราคาทุน 5,204,000 5,399,500 

การปรับมูลค่ายติุธรรม 148,356 253,327 

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า     

    - ราคายติุธรรม 5,352,356 5,652,827 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์   

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

6 ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี สุทธิ 

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ถูกทยอยตดัเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี รายการ

เคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีในระหวา่งงวด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัต่อไปน้ี 

 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดยกมาตน้งวด 68,451 90,737 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 2,033 2,648 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (6,144) (6,174) 

ยอดยกไปปลายงวด 64,340 87,211 

 

7 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

 

รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุน มีดงัน้ี 

 จํานวน   

 

หน่วยลงทุนที่ 

จดทะเบียน 

ออกจําหน่ายและ

ชําระแล้ว 

 

 

มูลค่าหน่วยละ 

บาท พนับาท 
    

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

การลดมูลค่าหน่วยลงทุน - (0.3258) (195,480) 

ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 600,000,000 8.8369 5,302,140 

 

ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ ในวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 ไดอ้นุมติัให้มีการลดทุนจดทะเบียน

ของกองทุนรวมฯ โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.3258 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 195.48 ลา้นบาท 

ซ่ึงมีการจ่ายเงินคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  โดยการ 

ลดเงินลงทุนจดทะเบียนดงักล่าว มีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกิน เน่ืองจากกองทุนรวมฯ 

มีสภาพคล่องส่วนเกินภายหลงัการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการลดทุนของกองทุนรวมฯ 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์   

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

7 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของกาํไรสะสม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้งวด  435,636 443,468 

บวก  รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 55,824 56,994 

 กาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (104,971) 225,583 

 กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน - 62 

หกั   จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  (182,160) (326,400) 

ยอดปลายงวด  204,329 399,707 

 

 

8 เงนิปันผลจ่าย 

 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสําหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในอตัราหน่วยละ 0.3036 บาท สําหรับ

หน่วยลงทุนจาํนวน 600,000,000 หน่วย รวมเป็นเงิน 182.16 ลา้นบาท โดยเงินปันผลจ่ายเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

 

9 ค่าใช้จ่าย 

 

บริษทัจดัการฯ จะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

หน่วยลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

 

บริษทัจดัการฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปีของ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) 

 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์   

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

9 ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหลักทรัพย์คิดเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.032 ต่อปี (แต่ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ทั้ งน้ีจะไม่เกินกว่า  

5 ลา้นบาทต่อปี 

 

10 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ 

ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ 

รวมถึงกิจการท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้น กิจการย่อย และกิจการท่ีเป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกองทุนรวมฯ 

ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ 

คาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์   

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

10 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ความสัมพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

• บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั เป็นบริษทัจดัการฯ 

• บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีระบุไวใ้นสัญญาฯ 

• ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 

• ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน 

 

ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 พนับาท พนับาท 
   

ผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   

   รายไดด้อกเบ้ียรับ 67,188 68,259 
   

บริษทัจดัการฯ   

   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,635 4,022 
   

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   

   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 582 643 
   

ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน   

   ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 5,538 5,538 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์   

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558 

 

10 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ข) ลูกหนีแ้ละยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 วนัที ่31 มีนาคม วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 พนับาท พนับาท 
   

ลูกหนีจ้ากการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ   

ผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   

   ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ   

      กิจการไฟฟ้า  67,191 207,251 
   

ยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ   

บริษทัจดัการฯ   

   ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 3,635 7,913 

   

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   

   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย 582 1,266 
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