
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

เสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558  

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  

งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินและอตัราส่วนท่ีสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ซ่ึงผูบ้ริหาร

ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั

กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด 

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป  

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

 

 

ณฐพร  พนัธ์ุอุดม 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3430 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร  

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบแสดงสินทรัพย์และหนีสิ้น 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กนัยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม 
(ราคาทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 มูลค่า 4,998 ลา้นบาท
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มูลค่า 5,399 ลา้นบาท) 5 5,267,134,000 5,652,827,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 48,890,769 15,211,496
ลูกหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 10 ข) 102,461,415 207,251,394
ลูกหน้ีอ่ืน 11,509 -
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี สุทธิ 6 51,953,564 68,451,228

รวมสินทรัพย์ 5,470,451,257 5,943,741,118

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10 ข) 14,075,741 10,465,306
หน้ีสินอ่ืน 26,105 20,066

รวมหนีสิ้น 14,101,846 10,485,372

สินทรัพย์สุทธิ 5,456,349,411 5,933,255,746

สินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 7 5,095,680,000 5,497,620,000
กาํไรสะสม 7 360,669,411 435,635,746

สินทรัพย์สุทธิ 5,456,349,411 5,933,255,746

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 9.0939 9.8887
จาํนวนหน่วยลงทุนคงคา้ง (พนัหน่วย) 600,000 600,000

                      .......................................................................                             .......................................................................
                                  (  ชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์ )                                                               (  วรวิทย ์ทรัพยเ์จริญเลิศ  )

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน พนับาท พนับาท มูลค่ายุติธรรม พนับาท พนับาท มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า

เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบริษทั

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จาํกดั และบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จาํกดั

โดยผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าดงักล่าว ครอบคลุมตั้งแต่วนัที่

1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัสิ้นสุดระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์

   จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ณ วนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ

ณ วนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ตามลาํดบั 4,997,500 5,267,134 100 5,399,500 5,652,827 100

รวมเงินลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 4,997,500 5,267,134 100 5,399,500 5,652,827 100

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

30 กนัยายน พ.ศ. 2558 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ตรวจสอบแล้ว)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบ้ียรับ 10 ก) 102,458,624 69,947,742

รายไดอ่ื้น 11,508 4,468

รวมรายได้ 102,470,132 69,952,210

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9, 10 ก) 3,681,804 3,909,414

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 9, 10 ก) 589,089 625,506

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 10 ก) 5,661,086 5,661,086

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 352,877 342,794

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9 512,428 466,520

ค่าใชจ่้ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 337,124 296,669

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 458,936 1,242,644

รวมค่าใช้จ่าย 11,593,344 12,544,633

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 90,876,788 57,407,577

รายการกาํไรจากการลงทุน
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 74,565,000 56,946,000

รวมรายการกาํไรจากการลงทุน 74,565,000 56,946,000

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 165,441,788 114,353,577

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบ้ียรับ 10 ก) 286,831,019 290,374,662
รายไดอ่ื้น 28,312 870,249

รวมรายได้ 286,859,331 291,244,911

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9, 10 ก) 11,092,966 11,983,544

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 9, 10 ก) 1,774,875 1,917,367

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 10 ก) 16,798,658 16,798,658

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 1,047,124 1,017,205

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9 1,520,573 1,536,215

ค่าใชจ่้ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 1,000,377 880,332

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,058,093 3,030,262

รวมค่าใช้จ่าย 35,292,666 37,163,583

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 251,566,665 254,081,328

รายการกาํไรจากการลงทุน
กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - 61,970

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 16,307,000 121,509,561

รวมรายการกาํไรจากการลงทุน 16,307,000 121,571,531

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 267,873,665 375,652,859

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน
  ในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 251,566,665 254,081,328
กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - 61,970
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 16,307,000 121,509,561

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 267,873,665 375,652,859

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากทุนทีไ่ด้รับ
จากผู้ถือหน่วยลงทุน และการจ่ายเงนิปันผล

จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน

600,000,000 หน่วย มูลค่า 0.6699 บาทต่อหน่วย 7 (401,940,000) (802,380,000)
( พ.ศ. 2557 : มูลค่า 1.3373 บาทต่อหน่วย )

เงินปันผลจ่าย

600,000,000 หน่วย มูลค่า 0.5714 บาทต่อหน่วย 8 (342,840,000) (523,080,000)
( พ.ศ. 2557 : มูลค่า 0.8718 บาทต่อหน่วย )

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (476,906,335) (949,807,141)
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 5,933,255,746 6,743,467,726

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 5,456,349,411 5,793,660,585

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 267,873,665 375,652,859
รายการปรับปรุง

   การจาํหน่ายเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์
      จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 5 402,000,000 376,206,773
   ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
       การประกอบกิจการไฟฟ้าลดลง 104,789,979 227,862,954
   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 6 18,637,664 18,729,083
   คา่ใชจ่้ายรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 6 (2,140,000) (2,755,731)
   ลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (11,509) (4,467)
   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 3,610,435 5,159,283
   หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน 6,039 32,002
   การซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น - (458,448,386)
   การจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น - 459,280,762
   การตดัจาํหน่ายส่วนลดมูลค่าตัว๋เงินคลงั - (770,406)
   กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - (61,970)
  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 5 (16,307,000) (121,509,561)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 778,459,273 879,373,195

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน 7 (401,940,000) (802,380,000)
เงินปันผลจ่าย 8 (342,840,000) (523,080,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (744,780,000) (1,325,460,000)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 33,679,273 (446,086,805)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 15,211,496 472,107,612

48,890,769 26,020,807

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์
ข้อมูลทางการเงนิและอตัราส่วนทีสํ่าคญั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดตั้งแต่
วนัที ่19 กนัยายน

พ.ศ. 2556 ถึง
วนัที ่30 กนัยายน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท
ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 9.8887 11.2391 -
บวก  ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน - - 10.5000
หกั  การลดทุน (0.6699) (1.3373) -

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน

   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.4193 0.4235 0.0722
   กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - 0.0001 -
   กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 0.0272 0.2025 (0.0001)

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.4465 0.6261 0.0721
หกั  เงินปันผลจ่าย (0.5714) (0.8718) -

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 9.0939 9.6561 10.5721

อตัราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลีย่สําหรับงวด (ร้อยละ) 4.70 5.97 0.69

อตัราส่วนทางการเงนิและข้อมูลประกอบเพิม่เติมทีสํ่าคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 5,456,349 5,793,661 6,343,310
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.62 0.59 0.03
อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 5.04 4.63 0.71
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขาย

เงินลงทุนระหวา่งงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย

ระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 2.55 13.05 90.19
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 5,696,502 6,296,640 6,303,609

ข้อมูลเพิม่เติม

* 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558

มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งิน และการซ้ือหรือ
ขายเงินลงทุนโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน และคาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตาม
ระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 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”) ทั้งน้ีกองทุนรวมฯ อาจลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ 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 30 กนัยายน 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 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้จัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ี รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติ 

วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย

การจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินหลัก คือ งบแสดงสินทรัพย์และหน้ีสิน  

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด 

และขอ้มูลทางการเงินและอตัราส่วนท่ีสําคญั ไดจ้ดัทาํให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทําเป็นแบบย่อ 

ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล และไดเ้พ่ิม

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

อยา่งไรก็ตาม ไดมี้การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีกาํหนดใน

มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 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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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

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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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่และฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯไม่ไดน้าํมาตรฐาน

ท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองส่วนงานดาํเนินงาน ไดก้าํหนดให้มีการ

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเขา้ดว้ยกนั และกาํหนดให้นําเสนอการ

กระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงานกบัสินทรัพยข์องกิจการเม่ือกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงาน

ใหก้บัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกิจการ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองมูลค่ายุติธรรม ไดก้าํหนดให้ชดัเจนข้ึน 

เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของการวดัมูลค่ายติุธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบติัใชก้บัทุกสัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ ซ่ึงรวมถึง

สัญญาท่ีไม่เป็นสัญญาทางการเงิน 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ไดร้วมกิจการท่ีให้บริการดา้นผูบ้ริหารสําคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน  

ซ่ึงกิจการตอ้งเปิดเผยจาํนวนเงินท่ีกิจการไดจ่้ายใหแ้ก่กิจการท่ีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารสาํคญั 

 

ผูบ้ริหารของกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบ 

ท่ีมีนยัสาํคญัต่อกองทุนรวมฯ 

 

3  การประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบ

ต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง

อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของ

กองทุนรวมฯ และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบั 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

4  มูลค่ายุตธิรรม 

 

4.1 การประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

• ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

(ขอ้มูลระดบั 1) 

• ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ

หน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

• ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ี 

ไม่สามารถสังเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

 ข้อมูลระดบัที่ 1 ข้อมูลระดบัที่ 2 ข้อมูลระดบัที่ 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์     

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้าง     

   พ้ืนฐานโรงไฟฟ้า     

    (หมายเหตุ 5) - - 5,267,134 5,267,134 

รวมสินทรัพย ์ - - 5,267,134 5,267,134 

 

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 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

4  มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 

4.2 การวดัมูลค่ายุตธิรรมซ่ึงใช้ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้อย่างมสีาระสําคญั (ข้อมูลระดบัที ่3) 

 

รายการเคล่ือนไหวของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าถูกแสดงใน 

หมายเหตุฯ 5 

 

 พนับาท 
  

การเปล่ียนแปลงของรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนสาํหรับสินทรัพยท่ี์คงเหลือ  

   ณ วนัท่ีรายงาน (รวมอยูใ่นรายการ “กาํไรจากการลงทุน” ในงบกาํไรขาดทุน) 16,307 

 

อตัราคิดลดถวัเฉล่ียท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมคือ ร้อยละ 8.9 ถึง 10.5 หากความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง

ของธุรกิจ (อลัฟ่า) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะมีผลกระทบใหมู้ลค่ายติุธรรมลดลงจาํนวน 152 ลา้นบาท หากความเส่ียงท่ี

เฉพาะเจาะจงของธุรกิจ (อลัฟ่า) ลดลงร้อยละ 1 จะมีผลกระทบให้มูลค่ายุติธรรมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 152 ลา้นบาท 

หากความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจงของธุรกิจ (อลัฟ่า) เพิ่มสูงข้ึนจะมีผลใหมู้ลค่ายติุธรรมท่ีคาํนวณไดต้ ํ่าลง 

 

กองทุนรวมฯมีนโยบายการบญัชีในการกาํหนดว่าการโอนระหว่างระดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดข้ึน  

ณ วนัท่ีของเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดการโอน 

 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงสาํหรับวธีิการประเมินมูลค่ายติุธรรมระหวา่งงวด 

 

4.3 ขั้นตอนการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 

 

กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระในการคาํนวณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า

สาํหรับการรายงานในงบการเงินทุกปี และจดัให้มีการสอบทานมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในแต่ละไตรมาส  

ผูป้ระเมินอิสระจะรายงานโดยตรงต่อฝ่ายบริหารของกองทุนรวมฯ   

 

ขอ้มูลหลกัท่ีกองทุนรวมฯ ใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 เก่ียวขอ้งกบัอตัราคิดลด และประมาณการ

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

 

อตัราคิดลดท่ีนาํมาใช ้ไดป้ระมาณการบนพ้ืนฐานของตน้ทุนของเงินทุน โดยใช ้capital asset pricing model 

(“CAPM”) โดยแบบจาํลอง CAPM ระบุว่าตน้ทุนของเงินทุนนั้นจะมีค่าเท่ากบัผลตอบแทนจากหลกัทรัพย ์

ท่ีปราศจากความเส่ียง บวกกับความเส่ียงเฉพาะตัว ซ่ึงความเส่ียงเฉพาะตัว คือ ความเส่ียงของบริษัท 

เม่ือเทียบกบัตลาด (เบตา้) คูณดว้ยส่วนชดเชยความเส่ียงในตลาด 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

4  มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 

4.3 ขั้นตอนการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 

สมมติฐานท่ีสําคญัในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ,  

ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) และราคาก๊าซธรรมชาติ  

 

กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระซ่ึงเป็นสมาชิกของผูใ้หบ้ริการขอ้มูลอิสระ เพ่ือเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 ไดมี้การวิเคราะห์ทุกวนัท่ีในรายงานระหว่างฝ่ายบริหารของ

กองทุนรวมฯ และผูป้ระเมินอิสระ โดยผูป้ระเมินอิสระได้มีการนําเสนอรายงานเพ่ืออธิบายสาเหตุของ 

การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรม 

 

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 

งบการเงินโดยใชร้าคาซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีไดรั้บอนุมติัจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ซ่ึงกองทุนรวมฯ จะจดัให้มีการประเมินราคาทุกปีนบัจากวนัท่ี 

ท่ีมีการประเมินราคาเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

ของมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า จะถูกรับรู้

เป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

 

เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

เท่ากบั 5,267.13 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 5,652.83 ลา้นบาท)  
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

5 เงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า สําหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

   - ราคายติุธรรมตน้งวด 

 

5,652,827 

 

5,892,672 

หกั  การจาํหน่ายเงินลงทุนระหวา่งงวด (402,000) (376,207) 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 16,307 121,510 

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า    

   - ราคายติุธรรมปลายงวด 5,267,134 5,637,975 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีดงัน้ี 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 วนัที ่30 กนัยายน วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   

   - ราคาทุน 4,997,500 5,399,500 

การปรับมูลค่ายติุธรรม 269,634 253,327 

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า     

    - ราคายติุธรรม 5,267,134 5,652,827 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

6 ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี สุทธิ 

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ถูกทยอยตดัเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี รายการ

เคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีในระหวา่งงวด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัต่อไปน้ี 

 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดยกมาตน้งวด 68,451 90,737 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 2,140 2,755 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (18,638) (18,729) 

ยอดยกไปปลายงวด 51,953 74,763 

 

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 - (0.6699) (401,940) 

ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 600,000,000 8.4928 5,095,680 

 

ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ ในวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2558  

ไดอ้นุมติัให้มีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.3258 บาท  

คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 195.48 ลา้นบาท และในอตัราหน่วยละ 0.3441 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 206.46 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ซ่ึงมีการจ่ายเงินคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

และในวันท่ี  28 กันยายน พ.ศ.2558 ตามลําดับ  โดยการลดเงินลงทุนจดทะเบียนดังกล่าว  มีว ัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกิน เน่ืองจากกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินภายหลงัการจ่ายเงินปันผล  

ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการลดทุนของกองทุนรวมฯ 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

7 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของกาํไรสะสม สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้งวด  435,636 443,468 

บวก  รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 251,567 254,081 

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 16,307 121,510 

 กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - 61 

หกั   เงินปันผลจ่าย  (342,840) (523,080) 

ยอดปลายงวด  360,670 296,040 

 

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 

 

เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสําหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในอตัราหน่วยละ 0.2678 บาท สําหรับ

หน่วยลงทุนจาํนวน 600,000,000 หน่วย รวมเป็นเงิน 160.68 ลา้นบาท โดยเงินปันผลจ่ายเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

9 ค่าใช้จ่าย 

 

บริษทัจดัการฯ จะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

หน่วยลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

 

บริษทัจดัการฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปีของ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

9 ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) 

 

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) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 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 ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 พนับาท พนับาท 
   

ผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   

   รายไดด้อกเบ้ียรับ 102,459 69,948 
   

บริษทัจดัการฯ   

   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,682 3,909 
   

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   

   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 589 625 
   

ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน   

   ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 5,661 5,661 
 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 พนับาท พนับาท 
   

ผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   

   รายไดด้อกเบ้ียรับ 286,831 290,375 
   

บริษทัจดัการฯ   

   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 11,093 11,983 
   

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   

   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 1,775 1,917 
   

ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน   

   ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 16,799 16,799 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

10 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ข) ลูกหนีแ้ละยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 วนัที ่30 กนัยายน วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 พนับาท พนับาท 
   

ลูกหนีจ้ากการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ   

ผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   

   ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ   

      กิจการไฟฟ้า  102,461 207,251 
   

ยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ   

บริษทัจดัการฯ   

   ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 11,093 7,913 

   

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   

   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย 1,775 1,266 
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