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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  
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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 
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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 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

25 

 
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 
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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
กิจการไฟฟ้า และด าเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น นอกจากน้ีไม่มีความความแตกต่างระหวา่งงบการเงิน และรายงาน
ส่วนการด าเนินงาน ดงันั้นจึงไม่มีความจ าเป็นในการแสดงขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน 


