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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
 
 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) แสดงฐานะ
การเงินของกองทุนรวมฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

งบการเงนิทีต่รวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมฯขา้งตน้น้ี ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และงบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแส
เงินสด และขอ้มูลทางการเงินและอตัราส่วนท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนรวมฯ ตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีใน 
พระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้
เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเร่ืองการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบและไดน้ าเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองน้ี 



 

  

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 

 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4 นโยบายการ
บญัชี เร่ือง เงินลงทุน และขอ้ 7 เร่ือง เงินลงทุนในสัญญา
โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินลงทุนในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีมูลค่า 
5,682.6 ล้านบาท และก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดั
มูลค่าเงินลงทุน มีมูลค่า 1,135.1 ลา้นบาท 
 
กองทุนรวมฯ ลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า  (“สัญญาฯ”) กับบริษัท อมตะ  
บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ  ากดั (“บี.กริม 1”) และบริษทั อมตะ 
บี .ก ริม  เพาเวอร์ 2 จ  ากัด  (“บี .กริม  2”) เพื่ อ รับโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของทั้งสอง
บริษทัดงักล่าว การก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในสัญญาฯประเมินโดยผู ้ประเมินราคาอิสระด้วยวิธี
พิ จารณ าจากรายได้(Income Approach) ภายใต้วิ ธี น้ี
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
จนถึงวนัหมดอายุสัญญาของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
รวมถึงอัตราคิดลดจะถูกพิจารณาข้ึนเพ่ือใช้ในการ
ค านวณมูลค่ายติุธรรม 
 
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีเน่ืองจากมูลค่าตามบญัชี
ของเงินลงทุนมีสาระส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 92 ของ
สินทรัพยร์วม และสมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใช้การค านวณ
มูลค่ายุติธรรมเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการของบริษทัจัดการฯ ขอ้สมมติฐานต่างๆท่ี
น ามาใช ้ไดแ้ก่ อตัราค่าไฟฟ้า ราคาก๊าซธรรมชาติ ก าลงั
การผลิตและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า และอตัราคิดลด 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามบริษทัจดัการฯ และผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อ
ท าความ เข้าใจวิ ธีการ ท่ี ใช้ในการวัด มูลค่ ายุ ติธรรมและ 
ขอ้สมมติฐานส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ข้าพเจ้าประเมินความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และ
ความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงผูป้ระเมินราคา
อิสระเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
ขา้พเจา้ประเมินวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยการเปรียบเทียบกบั
แนวทางการประเมินท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม รวมถึงประเมินความ
สมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐาน ดงัน้ี  
- ทดสอบความถูกตอ้งของอตัราค่าไฟฟ้าโดยการเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 

- ทดสอบอตัราก าลงัการผลิตและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
โดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลท่ีมาจากบี.กริม 1 และ  
บี.กริม 2 และได้สอบถามอัตราดังกล่าวจากบริษัทจัดการฯ 
เพ่ือรวบรวมขอ้มูลและประเมินความสมเหตุสมผล  

- ประเมินประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่า 
จะไดรั้บจาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูล
ปีก่อน และประเมินความสมเหตุสมผลโดยค านึงถึงปัจจัย
ภายในและปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง  

- สอบถามผูบ้ริหารในเชิงทดสอบเก่ียวกบัความสมเหตุสมผล
ของอตัราคิดลดท่ีน ามาใช ้พบวา่สอดคลอ้งและเป็นไปตามวิธี
ตน้ทุนถัว่เฉล่ีย 

 
จากการทดสอบข้างต้น ข้างเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานท่ีส าคัญ
ดงักล่าวท่ีถูกน ามาใชมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทางการตลาด
และอุตสาหกรรม 



 

  

ความรับผดิชอบของบริษัทจัดการฯ ต่องบการเงนิ  

บริษทัจดัการฯ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีบริษทัจดัการฯ พิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงิน 
ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงิน บริษทัจดัการฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนรวมฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เวน้แต่บริษทัจดัการฯ มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนรวมฯ หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

บริษทัจดัการฯ มีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทุนรวมฯ 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี 
ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ 
อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุนรวมฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีบริษทัจดัการฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี 
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยบริษทัจดัการฯ   



 

  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัจดัการฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็น
เหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนรวมฯในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ 
ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้ถึงการ
เปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไร
กต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนรวมฯตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบับริษทัจดัการฯ เก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ซ่ึงรวมถึงประเด็น 
ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่บริษทัจดัการฯ วา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ
ไดส่ื้อสารกบับริษทัจดัการฯ เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบับริษทัจดัการฯ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมาย
หรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ณฐพร  พนัธ์ุอุดม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 
กรุงเทพมหานคร 
24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม 
(ราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มูลค่า 4,548 ลา้นบาท
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  มูลค่า 4,998 ลา้นบาท) 7 5,682,608,000 5,605,306,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 65,528,643 45,938,839
ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 9, 14 ข) 396,057,433 203,507,823
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี สุทธิ 10 23,410,856 45,672,788

รวมสินทรัพย์ 6,167,604,932 5,900,425,450

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14 ข) 5,831,472 10,869,765
เงินปันผลคา้งจ่าย 8,951,230 6,770,057
หน้ีสินอ่ืน 138,440 12,240

รวมหนีสิ้น 14,921,142 17,652,062

สินทรัพย์สุทธิ 6,152,683,790 5,882,773,388

สินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 11 4,645,740,000 5,095,680,000
กาํไรสะสม 11 1,506,943,790 787,093,388

สินทรัพย์สุทธิ 6,152,683,790 5,882,773,388

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.2544 9.8046
จาํนวนหน่วยลงทุนคงคา้ง (พนัหน่วย) 600,000 600,000

.......................................................................                             .....................................................................
              (  ชาลินี เลิศอริยรังสี  )                                                                   (  วรวทิย ์ทรัพยเ์จริญเลิศ  )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงสินทรัพย์และหนีสิ้น 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน พนับาท พนับาท มูลค่ายุตธิรรม พนับาท พนับาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า
เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบริษทั

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

โดยผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าดงักล่าว ครอบคลุมตั้งแต่วนัที่

1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์

   จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ณ วนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ

ณ วนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ตามลาํดบั 4,547,500 5,682,608 100 4,997,500 5,605,306 100

รวมเงนิลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 4,547,500 5,682,608 100 4,997,500 5,605,306 100

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบ้ียรับ 14 ก) 593,605,363 387,880,218

รายไดอ่ื้น 69,503 40,905

รวมรายได้ 593,674,866 387,921,123

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 14 ก) 15,579,089 15,062,511

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 14 ก) 2,492,654 2,410,002

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 14 ก) 22,521,278 22,459,744

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 1,400,000 1,400,000

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,033,000 2,033,000

ค่าใชจ่้ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 1,070,000 1,990,200

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,930,443 2,747,024

รวมค่าใช้จ่าย 48,026,464 48,102,481

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 545,648,402 339,818,642

รายการกําไรจากเงนิลงทุน
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 7 527,302,000 354,479,000

รวมรายการกําไรจากเงนิลงทุน 527,302,000 354,479,000

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 1,072,950,402 694,297,642

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกําไรขาดทุน 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 545,648,402 339,818,642
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 7 527,302,000 354,479,000

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 1,072,950,402 694,297,642

การลดลงของทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจ่ายเงนิปันผล

จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
600,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 0.7499 บาท
(พ.ศ. 2558 : มูลค่า 0.6699 บาทต่อหน่วย) 11 (449,940,000) (401,940,000)

เงินปันผลจ่าย
600,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 0.5885 บาท
(พ.ศ. 2558 : มูลค่า 0.5714 บาทต่อหน่วย) 11, 12 (353,100,000) (342,840,000)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี 269,910,402 (50,482,358)
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 5,882,773,388 5,933,255,746

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 6,152,683,790 5,882,773,388

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
งบกระแสเงนิสด

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 1,072,950,402 694,297,642
รายการปรับปรุง

   การจาํหน่ายเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์
      จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 7 450,000,000 402,000,000
   ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
       การประกอบกิจการไฟฟ้า(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (192,549,610) 3,743,571
   ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 10 (3,308,020) (2,140,000)
   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 10 25,569,952 24,918,440
   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย(ลดลง)เพ่ิมข้ึน (5,038,293) 404,459
   หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 126,200 (7,826)
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 7 (527,302,000) (354,479,000)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 820,448,631 768,737,286

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน 11 (449,940,000) (401,940,000)
เงินปันผลจ่าย 11, 12 (350,918,827) (336,069,943)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (800,858,827) (738,009,943)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 19,589,804 30,727,343
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 45,938,839 15,211,496

65,528,643 45,938,839

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนท่ีสําคญั

สําหรับงวดตั้งแต่
วนัท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2556

(วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี/งวด 9.8046 9.8887 11.2391 -
บวก ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน - - - 10.5000
หกั การลดทุน (0.7499) (0.6699) (1.3373) -

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน
   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.9094 0.5664 0.6313 0.5442
   กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - - 0.0001 -
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 0.8788 0.5908 0.2273 0.1949

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 1.7882 1.1572 0.8587 0.7391
หกั เงินปันผลจ่าย (0.5885) (0.5714) (0.8718) -

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี/งวด 10.2544 9.8046 9.8887 11.2391

อัตราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 18.65 12.32 8.35 6.99

อัตราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพิม่เติมท่ีสําคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี/งวด (พนับาท) 6,152,684 5,882,773 5,933,256 6,743,468
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งปี/งวด (ร้อยละ) 0.83 0.85 0.81 0.24
อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งปี/งวด (ร้อยละ) 10.32 6.88 6.95 5.38
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขาย

เงินลงทุนระหวา่งปี/งวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย
ระหวา่งปี/งวด (ร้อยละ)* 3.97 3.72 15.25 96.84

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี/งวด (พนับาท) 5,752,583 5,637,139 6,170,244 6,342,577

ข้อมูลเพิม่เติม

* 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งปี/งวดไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งิน และการซ้ือหรือขายเงินลงทุนโดยมีสญัญา
ขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน และคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งปี/งวด
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1 ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการก าหนดธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีลงทุนไวเ้ป็นการแน่นอนแลว้ ในรายละเอียด
ของโครงการ โครงการได้จัดตั้ งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี  
19 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยไม่มีการก าหนดอายขุองโครงการ อยา่งไรก็ดีหากกองทุนรวมฯ ไม่มีการลงทุนเพ่ิมเติม 
สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีกองทุนรวมฯ ลงทุนคร้ังแรกจะส้ินสุดในวนัท่ี 16 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ส าหรับ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั (“บี.กริม 1”) และบริษทั 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ  ากดั (“บี.กริม 2”) ตามล าดับ กองทุนรวมฯ ระดมเงินลงทุนจากผูล้งทุนทั่วไป โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัในการน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินลงทุน ไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า กองทุนรวมฯ
ไดล้งทุนเร่ิมแรกในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (“ผูโ้อน
ผลประโยชน์ฯ”) ทั้ งน้ีกองทุนรวมฯ อาจลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ เพ่ือก่อให้เกิดรายได้และ
ผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯ และผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขตท่ีสามารถกระท าไดต้ามหลกัเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์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 จ ากดั (“บริษทัจดัการฯ”) โดยมีธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 29.97 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 29.97) 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
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2 นโยบายการบัญชี 

 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการจดัท างบการเงินของกองทุนรวมมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบ
ท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 
งบการเงินหลกั คือ งบแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน งบแสดง
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินและอตัราส่วนท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นแบบท่ี
สมบูรณ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้เร่ือง 
ท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชี 
 
การจดัท างบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการ
ทางบญัชีท่ีส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชี
ของกองทุนรวมฯ ไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือ
เก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนั
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มกีารปรับปรุง 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมี 

ผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั แต่ไม่มีผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมฯ มีดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดร้วมกิจการท่ีให้บริการดา้นผูบ้ริหารส าคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษทั
ใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน ซ่ึงกิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินท่ีกิจการได้จ่ายให้แก่กิจการท่ี
ใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารส าคญั มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกองทุนรวมฯ 
ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน ไดก้  าหนด 
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และ
ก าหนดให้น าเสนอการกระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงานกบัสินทรัพยข์องกิจการเม่ือกิจการ
รายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงานให้กบัผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
กิจการ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกองทุนรวมฯ ยกเวน้เร่ืองการ
เปิดเผยขอ้มูล 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง มูลค่ายติุธรรมไดก้ าหนดให้
ชดัเจนข้ึน เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของการวดัมูลค่ายติุธรรมเป็นกลุ่มใหป้ฏิบติัใชก้บัทุกสัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทาง
การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ ซ่ึงรวมถึงสัญญาท่ีไม่เป็นสัญญาทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าว 
ไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกองทุนรวมฯ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มกีารปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมี 

ผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบ 
ต่อกองทุนรวมฯ มีดงัน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง 

   ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา 

   รายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ 

   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ 

   เกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มกีารปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ 
และยงัไม่ไดน้ ามาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัและส่งผลกระทบต่อ
กองทุนรวมฯ มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น  ท่ีส าคัญ
ดงัต่อไปน้ี  
 

- ความมีสาระส าคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีท าให้ผูใ้ชง้บ
การเงินเขา้ใจรายการไดล้ดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใหเ้พียงพอ
เพ่ืออธิบายผลกระทบท่ีมีต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด -รายการบรรทดัท่ีระบุใน TAS 1 อาจจ าเป็นตอ้งแสดง
แยกจากกันหากเก่ียวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 
นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยนืยนัวา่หมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ าเป็นตอ้งเรียงล าดบั
ตามล าดบัการแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - ส่วนแบ่งก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็น
รายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะ
แยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือไดก้ าหนดใหมี้ความ
ชัดเจนถึงความหมายของการอา้งอิงในมาตรฐาน ไปยงั  “ขอ้มูลท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือท่ีอ่ืนในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการท่ีใช้
ประโยชน์ของขอ้ผ่อนปรนน้ีจะตอ้งอา้งอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมี
ขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้น
ในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล  
 

ผูบ้ริหารของกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มี
ผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อกองทุนรวมฯ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มกีารปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ 
และยงัไม่ไดน้ ามาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อ

กองทุนรวมฯ มีดงัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง 

   ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา 

   รายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ 

   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  

   และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้ นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัท่ีได้มา และ 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินในงบแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
 

2.4 เงนิลงทุน 
 
เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ ลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
กบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (“สัญญาฯ”) เพื่อรับโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ บี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 ท่ีมาจากการด าเนินงานผลิตไฟฟ้าและขายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และ
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม โดยผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าครอบคลุมรายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัหมดอายสุัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ.  
 
เงินลงทุนในสัญญาฯ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม และราคาทุนของเงินลงทุนเร่ิมแรกแสดงในราคาท่ีไดม้ารวม
กบัตน้ทุนเก่ียวเน่ืองท่ีเกิดข้ึน  
 
การก าหนดมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ณ วนัท่ีใน
งบการเงินโดยใช้ราคาซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ซ่ึงกองทุนรวมฯ จะจดัให้มีการประเมินราคา
อยา่งนอ้ยทุกสามปีนบัจากวนัท่ีท่ีมีการประเมินราคาเงินลงทุนในสัญญาผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีจะส่งผลต่อมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวอยา่งเป็นสาระส าคญั 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
จะถูกรับรู้เป็นรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.5 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตามท่ีจ่ายจริง 
เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการจดัตั้งกองทุนรวมฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรง ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีจะทยอยตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 
1 ปีและ 5 ปี 
 

2.6 การรับรู้รายได้ 
 

รายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในสัญญาฯ จะรับรู้เม่ือผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีจ านวน
มากกว่ายอดอา้งอิงท่ีระบุไวใ้นสัญญาฯ ให้ถือว่ากองทุนรวมฯไดรั้บผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าท่ีเป็นส่วนเกินดงักล่าว เป็นรายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในสัญญาฯ 
 

รายไดด้อกเบ้ียรับอ่ืน นอกเหนือจากรายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในสัญญาฯ จะรับรู้ตามเกณฑ์อตัรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

2.7 ค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

2.8 ภาษีเงนิได้ 
 

กองทุนรวมฯ ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย  
 

2.9 การจ่ายเงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯจะรับรู้ในดา้นหน้ีสินในงบการเงินของกองทุนรวมฯ 
ในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล  
 

2.10  ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
  

 ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือ ผูจ้ดัการกองทุนรวมฯ 
ท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการลดทุน 

 
การจ่ายปันผล 
 
3.1) กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 คร้ัง 

 
3.2) การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

 
3.2.1) บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ 
 

3.2.2) การค านวณก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว บริษัทจัดการจะค านวณโดยหักก าไรสุทธิของกองทุนรวมฯ  
ดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน (unrealised gain) จากการประเมินราคาทรัพยสิ์นกิจการ โครงสร้างพ้ืนฐาน

ของกองทุนรวมฯ รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทุนรวมฯ 

 
(ข) เงินส ารองท่ีกันไวเ้พ่ือซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานของ

กองทุนรวมฯ ตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการของกองทุนรวมฯ และหนังสือ 
ช้ีชวน หรือท่ีบริษทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

 
(ค) เงินส ารองท่ีกันไว้เพ่ือการจ่ายช าระห น้ี เงินกู้ยืมห รือภาระผูกพันของกองทุนรวมฯ  

ตามนโยบายการกู้ยืมเงินท่ีก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ
หนงัสือช้ีชวนหรือท่ีบริษทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

 
ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายท่ีทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุน 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึน (unrealised loss) เป็นตน้ บริษทัจดัการจะหักรายการตาม (ข) และ (ค) จากก าไรสุทธิของ
กองทุนรวมฯ ไดต้ามมูลค่าของรายการดงักล่าวเฉพาะส่วนท่ีเกินกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสดเท่านั้น 
 

3.2.3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผล 
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3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการลดทุน (ต่อ) 

 
การจ่ายปันผล (ต่อ) 
 
3.3) บริษทัจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 90 วนันบัตั้งแต่วนัส้ินรอบ

บญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้นหรือวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น แลว้แต่กรณี เวน้แต่ 
กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นระยะเวลาดงักล่าวบริษทัจดัการจะแจง้ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

3.4) เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
 

3.4.1) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหวา่งปีมีมูลค่าต ่ากวา่
หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น และให้สะสม 
เงินปันผลดงักล่าวเพ่ือน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดถดัไป 

 
3.4.2) ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษทัจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว ้เวน้แต่ 

กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตาม
กฎหมาย ไดมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศก าหนด สั่งการ เห็นชอบและ/หรือผ่อนผนั
เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้ น ทั้ งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ 
ท่ีจะด าเนินการดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ทุกประการ และไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจ่ายเงินปันผล 

 
การลดทุน 
 
กองทุนรวมฯ จะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เฉพาะเม่ือเขา้กรณีดงัต่อไปน้ี 
 
1) กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยูภ่ายหลงัจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานและ

การจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีตอ้งปรากฏขอ้เทจ็จริงดว้ยวา่กองทุนรวมฯไม่มีก าไรสะสมเหลืออยูแ่ลว้ และ/หรือ 
 
2) กองทุนรวมฯ มีรายการค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุตอ้งน าไปใชใ้นการค านวณก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้

ของกองทุนรวมฯ และ/หรือ 
 
3) กรณีอ่ืนใดท่ีมีมติของผูถื้อหน่วยลงทุนใหล้ดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
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3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการลดทุน (ต่อ) 
 

การลดทุน (ต่อ) 
 

ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2557 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไดมี้มติอนุมติั 
ใหแ้กไ้ขโครงการในเร่ืองของการลดทุนจดทะเบียนเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 
 

4) กองทุนรวมฯมีสภาพคล่องส่วนเกินจากการได้รับโอนผลประโยชน์ตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ส าหรับผลการด าเนินงานในงวดการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  
1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน และผลการด าเนินงานในงวดการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี  
31 ธนัวาคม ของทุกปี โดยบริษทัจดัการฯจะด าเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯโดยอา้งอิงจาก
ประมาณการผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยวธีิคิดลดกระแสเงินสด (discounted cash flow)  

 

ทั้งน้ี การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯท่ีเป็นกรณีตามขอ้ 1), 2), 3) และ 4) บริษทัจดัการฯจะตอ้งขอมติ
ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
 

4 ประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั ข้อสมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์
ขณะนั้น 
 

กองทุนรวมฯ มีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็น
สาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหน้า  
มีดงัน้ี 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าซ่ึงไม่มีการซ้ือขายในตลาด 
ซ้ือขายคล่อง วดัมูลค่าโดยใชก้ารพิจารณากระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้าซ่ึงพิจารณาบนสมมติฐานท่ีส าคญั ได้แก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ,          
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) และราคาก๊าซธรรมชาติ กระแสเงินสดในอนาคตคิดลด
ดว้ยอตัราท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีอตัราคิดลดระหว่างร้อยละ 3.96 ถึงร้อยละ 4.81 ต่อปี ทั้ งน้ี          
กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระในการประเมินราคาของผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตามสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกองทุนรวมฯ เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วน 
ไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน 
การคืนทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสินที่อาจ
เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนและขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

6  มูลค่ายุตธิรรม 
 

6.1 การประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

• ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
(ขอ้มูลระดบั 1) 

• ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค  านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

• ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ี 
ไม่สามารถสังเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

 ข้อมูลระดบัที่ 1 ข้อมูลระดบัที่ 2 ข้อมูลระดบัที่ 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้าง     
   พ้ืนฐานโรงไฟฟ้า     

    (หมายเหตุ 7) - - 5,682,608 5,682,608 

รวมสินทรัพย ์ - - 5,682,608 5,682,608 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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6 มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
6.1 การประเมนิมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

 ข้อมูลระดบัที่ 1 ข้อมูลระดบัที่ 2 ข้อมูลระดบัที่ 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้าง     
   พ้ืนฐานโรงไฟฟ้า     

    (หมายเหตุ 7) - - 5,605,306 5,605,306 

รวมสินทรัพย ์ - - 5,605,306 5,605,306 

 
6.2 การวดัมูลค่ายุตธิรรมซ่ึงใช้ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้อย่างมสีาระส าคญั (ข้อมูลระดบัที ่3) 
 

รายการเคล่ือนไหวของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าถูกแสดงในหมายเหตุ 7 
 

 พนับาท 
  

การเปล่ียนแปลงของรายการก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท่ี์คงเหลือ  
   ณ วนัท่ีรายงาน (รวมอยูใ่นรายการ “ก าไรจากการลงทุน” ในงบก าไรขาดทุน) 527,302 
 
อตัราคิดลดท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมคือ ร้อยละ 3.96 ถึงร้อยละ 4.81 หากอตัราคิดลดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 
จะมีผลกระทบให้มูลค่ายติุธรรมลดลงจ านวน 134.77 ลา้นบาท หากอตัราคิดลดลดลงร้อยละ 1 จะมีผลกระทบ
ใหมู้ลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึนจ านวน 140.68 ลา้นบาท  
 
กองทุนรวมฯมีนโยบายการบญัชีในการก าหนดว่าการโอนระหว่างระดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดข้ึน  
ณ วนัท่ีของเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดการโอน 
 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงส าหรับวธีิการประเมินมูลค่ายติุธรรมระหวา่งปี 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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6  มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
6.3 ขั้นตอนการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 

 
กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระในการค านวณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า
ส าหรับการรายงานในงบการเงินทุกปี และจดัให้มีการสอบทานมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในแต่ละไตรมาส  
ผูป้ระเมินอิสระจะรายงานโดยตรงต่อฝ่ายบริหารของกองทุนรวมฯ   
 
ขอ้มูลหลกัท่ีกองทุนรวมฯ ใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 เก่ียวขอ้งกบัอตัราคิดลด และประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต จาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีดงัต่อไปน้ี  
 
อตัราคิดลดท่ีน ามาใช ้ไดป้ระมาณการบนพ้ืนฐานของตน้ทุนของเงินทุน โดยใช ้capital asset pricing model 
(“CAPM”) โดยแบบจ าลอง CAPM ระบุวา่ตน้ทุนค่าเสียโอกาสของเงินทุนนั้นจะมีค่าเท่ากบัผลตอบแทนจาก
หลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง บวกกบัความเส่ียงเฉพาะตวั ซ่ึงความเส่ียงเฉพาะตวั คือ ความเส่ียงของ
บริษทั เม่ือเทียบกบัตลาด (เบตา้) คูณดว้ยส่วนชดเชยความเส่ียงในตลาด 
 
สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ,  
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) และราคาก๊าซธรรมชาติ  
 
กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระซ่ึงเป็นสมาชิกของผูใ้หบ้ริการขอ้มูลอิสระ เพ่ือเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 ไดมี้การวิเคราะห์ทุกวนัท่ีในรายงานระหว่างฝ่ายบริหารของ
กองทุนรวมฯ และผูป้ระเมินอิสระ โดยผูป้ระเมินอิสระได้มีการน าเสนอรายงานเพื่ออธิบายสาเหตุของ 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรม 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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7 เงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า  

 
เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เท่ากบั 5,682.61 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 5,605.31 ลา้นบาท) 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   
   - ราคายติุธรรมตน้ปี 5,605,306 5,652,827 
หกั  การจ าหน่ายเงินลงทุนระหวา่งปี (450,000) (402,000) 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 527,302 354,479 

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   

   - ราคายติุธรรมปลายปี 5,682,608 5,605,306 

 
รายละเอียดของเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   
   - ราคาทุน 4,547,500 4,997,500 

การปรับมูลค่ายติุธรรม 1,135,108 607,806 

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า     

   - ราคายติุธรรม 5,682,608 5,605,306 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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8 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 
   อตัราดอกเบีย้  
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 ต่อปี  

เงนิฝากธนาคาร พนับาท พนับาท (ร้อยละ) 
    

บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัเอกสิทธ์ิ 56,553 39,082 0.125 

บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 8,976 6,857 - 

เงินฝากธนาคารสุทธิ 65,529 45,939  
 

9 ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   

รายไดด้อกเบ้ียคา้งรับ (หมายเหตุ 14 ข)) 396,057 203,508 

ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 396,057 203,508 

 
10 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี สุทธิ 

 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   

ค่าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยร์ายปี 632 53 
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 22,460 44,981 
ค่าจดทะเบียนกองทุน 157 315 
ค่าพิมพใ์บจองซ้ือหน่วยลงทุน 14 28 
ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกในการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 25 50 

อ่ืนๆ 123 246 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีสุทธิ 23,411 45,673 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
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10 ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี สุทธิ (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีในระหวา่งงวด ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 45,673 68,451 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 3,308 2,140 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (25,570) (24,918) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 23,411 45,673 
 

11 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 

รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุน มีดงัน้ี 
 จ านวน   

 

หน่วยลงทุนที่ 
จดทะเบียน 

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแล้ว 

 
 

มูลค่าหน่วยละ 
บาท พนับาท 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 600,000,000 9.1627 5,497,620 

การลดมูลค่าหน่วยลงทุน - (0.6699) (401,940) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 600,000,000 8.4928 5,095,680 

    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 600,000,000 8.4928 5,095,680 
การลดมูลค่าหน่วยลงทุน - (0.7499) (449,940) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 600,000,000 7.7429 4,645,740 
 

ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ ในวนัท่ี  8 มีนาคม พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2559  
ไดอ้นุมติัให้มีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.3441 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 206.46 ลา้นบาท และในอตัราหน่วยละ 0.4058 บาท คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 243.48 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงมีการจ่ายเงินคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 
และในวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2559 ตามล าดบั โดยการลดเงินลงทุนจดทะเบียนดงักล่าว มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการ
จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกิน เน่ืองจากกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินภายหลงัการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายการลดทุนของกองทุนรวมฯ 
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11 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 787,093 435,635 
บวก  รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 545,648 339,819 
          ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 527,302 354,479 

หกั   เงินปันผลจ่าย (353,100)  (342,840) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,506,943 787,093 

 
12 เงนิปันผลจ่าย 

 
เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในอตัราหน่วยละ 0.2985 บาท ส าหรับ
หน่วยลงทุนจ านวน 600,000,000 หน่วย รวมเป็นเงิน 179.10  ลา้นบาท โดยเงินปันผลจ่ายเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากรายได้
จากการลงทุนสุทธิส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ในอตัราหน่วยละ 0.2900 บาท ส าหรับหน่วยลงทุน
จ านวน 600,000,000 หน่วย รวมเป็นเงิน 174.00  ลา้นบาท โดยเงินปันผลจ่ายเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2559 
 

13 ค่าใช้จ่าย 
 
บริษทัจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
ดงัต่อไปน้ี  
 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
 
บริษทัจดัการฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) 
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13 ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหลักทรัพย์คิดเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.032 ต่อปี (แต่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ทั้งน้ีจะไม่เกินกวา่ 5 ลา้นบาท
ต่อปี 
 

14 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือถูก
ควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ 
รวมถึงกิจการท่ีท าหนา้ท่ีถือหุน้กิจการยอ่ย และกิจการท่ีเป็นกิจการยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม
และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของกองทุนรวมฯ ตลอด
ทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ 
ค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ความสัมพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั เป็นบริษทัจดัการฯ 
 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีระบุไวใ้นสัญญาฯ 
 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
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14 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   

ผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   
   รายไดด้อกเบ้ียรับ 593,605 387,880 

   

บริษทัจดัการฯ   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 15,579 15,063 

   

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 2,493 2,410 

   

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน   
   ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 22,521 22,460 

 
ข) ลูกหนีแ้ละยอดค้างช าระทีเ่กดิจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   

ลูกหนีจ้ากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ   
ผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   
   ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ   
      กิจการไฟฟ้า (หมายเหตุ 9) 396,057 203,508 
   

ยอดค้างช าระทีเ่กดิจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ   
บริษทัจดัการฯ   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 4,140 7,651 
   

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย 662 1,224 
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15 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง กองทุนรวมฯ ไม่มีความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเน่ืองจากกองทุนรวมฯ ไม่มีรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด สินทรัพยท์างการเงินท่ีอาจท าให้กองทุนรวมฯ มีความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียของหลกัทรัพยแ์ละอตัราดอกเบ้ียเงินฝากกบัธนาคาร 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 
ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาอาจไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจาก
สินทรัพยท์างการเงินของกองทุนรวมฯ ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือเกิดจากความเส่ียงในการด าเนินงานของ  
บี.กริม1 และ บี.กริม2 
 
กองทุนรวมฯ มีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ เน่ืองจากกองทุนรวมฯ มีการลงทุนอยูใ่นกลุ่มธุรกิจท่ี
ไม่ต่างกนัไดแ้ก่ ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อยา่งไรกต็าม บี.กริม1 และ บี.กริม2 ไม่มีความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
และบริษทัจดัการฯ เช่ือวา่กองทุนรวมฯ ไม่มีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ืออ่ืนซ่ึงประเมินจากประสบการณ์การช าระเงิน
ในอดีต และปัจจยัอ่ืน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
 
กองทุนรวมฯไดด้ ารงสินทรัพย ์เช่น เงินสด ท่ีเพียงพอเพื่อด ารงสภาพคล่อง  
 
มูลค่ายติุธรรม 
 
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนของกองทุนรวมฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ท่ีไม่ได้
แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามท่ีปรากฏในงบการเงิน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมี
ระยะเวลาครบก าหนดสั้น และมีอตัราดอกเบ้ียคลา้ยคลึงกบัอตัราดอกเบ้ีย ณ อตัราตลาดในปัจจุบนั 
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16 ข้อมูลเกีย่วกบัการขายเงนิลงทุน 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ได้ขายเงินลงทุนเป็นจ านวน 450 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.82 
ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 กองทุนรวมฯ ได้ขายเงินลงทุนเป็นจ านวน 402 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.13  
ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 

 
17 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 
กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
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