
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  
และงบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินและอตัราส่วนท่ี
สาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกองทุนรวมฯเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล โดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ี 
มีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ือง 
ท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป  
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
ณฐพร  พนัธ์ุอุดม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3430 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
 
ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มนีาคม พ.ศ. 2560 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบแสดงสินทรัพย์และหนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม 
(ราคาทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 มูลค่า 4,304 ลา้นบาท
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  มูลค่า 4,548 ลา้นบาท) 5 5,639,395,000 5,682,608,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 87,822,653 65,528,643
ลูกหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 10 ข) 110,893,347 396,057,433
ลูกหน้ีอ่ืน 30,346 -
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี สุทธิ 6 18,903,017 23,410,856

รวมสินทรัพย์ 5,857,044,363 6,167,604,932

หนีสิ้น
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10 ข) 10,069,684 5,831,472
เงินปันผลคา้งจ่าย 9,983,811 8,951,230
หน้ีสินอ่ืน 34,660 138,440

รวมหนีสิ้น 20,088,155 14,921,142

สินทรัพย์สุทธิ 5,836,956,208 6,152,683,790

สินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 7 4,402,260,000 4,645,740,000
กาํไรสะสม 7 1,434,696,208 1,506,943,790

สินทรัพย์สุทธิ 5,836,956,208 6,152,683,790

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 9.7282 10.2544
จาํนวนหน่วยลงทุนคงคา้ง (พนัหน่วย) 600,000 600,000

.......................................................................                             .....................................................................
               (  ชาลินี เลิศอริยรังสี  )                                                               (  วรวิทย ์ทรัพยเ์จริญเลิศ  )

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน พนับาท พนับาท มูลค่ายุติธรรม พนับาท พนับาท มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า
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 4,304,000 5,639,395 100 4,547,500 5,682,608 100

รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 4,304,000 5,639,395 100 4,547,500 5,682,608 100

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบ้ียรับ 10 ก) 110,890,570 102,363,659
รายไดอ่ื้น 30,346 16,242

รวมรายได้ 110,920,916 102,379,901

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9, 10 ก) 3,852,940 3,769,558
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 9, 10 ก) 616,470 603,129
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 10 ก) 5,538,019 5,599,553
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 362,466 348,087
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9 465,770 505,473
ค่าใชจ่้ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 263,836 266,038
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 715,997 437,278

รวมค่าใช้จ่าย 11,815,498 11,529,116

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 99,105,418 90,850,785

รายการกําไรจากการลงทุน
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 200,287,000 75,256,000

รวมรายการกําไรจากเงนิลงทุน 200,287,000 75,256,000

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 299,392,418 166,106,785

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 99,105,418 90,850,785
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 200,287,000 75,256,000

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 299,392,418 166,106,785

การลดลงในทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและการจ่ายเงนิปันผล
การลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน

600,000,000 หน่วย มูลค่า 0.4058 บาทต่อหน่วย 
 (พ.ศ. 2559 : มูลค่า 0.3441 บาทต่อหน่วย) 7 (243,480,000) (206,460,000)

เงินปันผลจ่าย
600,000,000 หน่วย มูลค่า 0.6194 บาทต่อหน่วย 
 (พ.ศ. 2559 : มูลค่า 0.2985 บาทต่อหน่วย) 8 (371,640,000) (179,100,000)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (315,727,582) (219,453,215)
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 6,152,683,790 5,882,773,388

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 5,836,956,208 5,663,320,173

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 299,392,418 166,106,785
รายการปรับปรุง

   การจาํหน่ายเงินลงทุนตามสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 5 243,500,000 206,500,000
   ลูกหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าลดลง 285,164,086 101,141,398
   ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 6 (1,888,958) (2,033,001)
   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 6 6,396,797 6,211,122
   ลูกหน้ีอ่ีนเพ่ิมข้ึน (30,346) (16,242)
   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 4,238,212 3,163,813
   หน้ีสินอ่ืน(ลดลง)เพ่ิมข้ึน (103,780) 44,829
  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 5 (200,287,000) (75,256,000)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 636,381,429 405,862,704

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน 7 (243,480,000) (206,460,000)
เงินปันผลจ่าย 8 (370,607,419) (178,194,565)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (614,087,419) (384,654,565)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 22,294,010 21,208,139
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 65,528,643 45,938,839

87,822,653 67,146,978เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนท่ีสําคญั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 10.2544 9.8046 9.8887 11.2391
หกั การลดทุน (0.4058) (0.3441) (0.3258) (1.0115)

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน
   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.1652 0.1514 0.0931 0.0949
   กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากขายเงินลงทุนระยะสั้น - - - 0.0001
   กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 0.3338 0.1254 (0.1750) 0.3760

   รายได(้ค่าใชจ่้าย)จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.4990 0.2768 (0.0819) 0.4710
   หกั เงินปันผลจ่าย (0.6194) (0.2985) (0.3036) (0.5440)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 9.7282 9.4388 9.1774 10.1546

อัตราส่วนการเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียสําหรับงวด (ร้อยละ) 4.87 2.82 (0.83) 4.20

อัตราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพิม่เติมท่ีสําคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 5,836,956 5,663,320 5,506,469 6,092,807
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.19 0.20 0.19 0.18
อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 1.80 1.74 1.13 1.03
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหวา่งงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 0.44 0.39 0.33 3.56
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 6,149,176 5,880,362 5,928,514 6,736,238

ข้อมูลเพิม่เติม

* 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งินและการซ้ือหรือขายเงินลงทุนโดยมี
สญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน และคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด
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1 ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการกาํหนดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานท่ีลงทุนไวเ้ป็นการแน่นอนแลว้ในรายละเอียด
ของโครงการ โครงการได้จัดตั้ งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี  
19 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยไม่มีการกาํหนดอายุของโครงการ อยา่งไรก็ดีหากกองทุนรวมฯ ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม 
สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีกองทุนรวมฯ ลงทุนคร้ังแรกจะส้ินสุดในวนัท่ี 16 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 สําหรับ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จาํกดั (“บี.กริม 1”) และบริษทั 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จาํกัด (“บี.กริม 2”) ตามลาํดับ กองทุนรวมฯ ระดมเงินลงทุนจากผูล้งทุนทั่วไป โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัในการนาํเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินลงทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กองทุนรวมฯ 
ได้ลงทุนเร่ิมแรกในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (“ผูโ้อน
ผลประโยชน์ฯ”) ทั้งน้ีกองทุนรวมฯ อาจลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอ่ืน ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทน
แก่กองทุนรวมฯ  และผู ้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตท่ีสามารถกระทําได้ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุน 
ในหลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนใดภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
เม่ือวนัท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 
เป็นตน้ไป 
 
กองทุนรวมฯ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั (“บริษทัจดัการฯ”) โดยมีธนาคาร
ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมฯ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 29.97 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 29.97) 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
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2 นโยบายการบัญชี 

 
2.1 เกณฑ์ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงนิ 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินและ
อตัราส่วนท่ีสําคญั) ได้นําเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกับรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน  ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํ
เป็นแบบย่อ กองทุนรวมฯ ไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศ
คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท่ี์ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์  
 
อยา่งไรก็ตาม ไดมี้การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีกาํหนดใน
มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคูก่บังบการเงินสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 
ท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชี 
ท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่ก่ียวข้อง 
 

มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ 
 

ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเด็น ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  
 

- ความมีสาระสาํคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจ
รายการไดล้ดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระสําคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใหเ้พียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบ
ท่ีมีต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด -รายการบรรทดัท่ีระบุใน TAS 1 อาจจาํเป็นตอ้งแสดงแยกจากกนั
หากเก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติั
ใหม่ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยนืยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัตามลาํดบั
การแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภท
ใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยก
ต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือไดก้าํหนดใหมี้ความชดัเจนถึง
ความหมายของการอา้งอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาล หรือท่ีอ่ืนในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการท่ีใช้ประโยชน์ของขอ้ผ่อนปรนน้ี
จะตอ้งอา้งอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยท่ี
ผูใ้ช้งบการเงินต้องสามารถเขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้ นในลกัษณะและเวลาเดียวกนักับงบการเงิน
ระหวา่งกาล 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัจดัการฯ ประเมินว่ามาตรฐานปรับปรุงใหม่ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงินของกองทุนรวมฯ 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ (ต่อ) 
 
ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อ

กองทุนรวมฯ มีดงัน้ี 
 

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

   ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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 ส่วนงานดาํเนินงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
   และการดอ้ยค่า 

 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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3  การประมาณการ 

 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบ
ต่อการนํานโยบายการบญัชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนํานโยบายการบญัชีของ
กองทุนรวมฯ และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบั 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

4  มูลค่ายุติธรรม 
 

4.1 การประเมินมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

• ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 

• ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับ 1 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ 
ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

• ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ขอ้มูลท่ี 
ไม่สามารถสังเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 

 ข้อมูลระดบัที่ 1 ข้อมูลระดบัที่ 2 ข้อมูลระดบัที่ 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรัพย์     
   เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้าง     
      พื้นฐานโรงไฟฟ้า     

       (หมายเหตุ 5) - - 5,639,395 5,639,395 

รวมสินทรัพย ์ - - 5,639,395 5,639,395 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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4  มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
4.1 การประเมินมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

 ข้อมูลระดบัที่ 1 ข้อมูลระดบัที่ 2 ข้อมูลระดบัที่ 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้าง     
   พื้นฐานโรงไฟฟ้า     

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

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

 
4.2 การวดัมูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้อย่างมสีาระสําคญั (ข้อมูลระดบัที ่3) 

 
รายการเคล่ือนไหวของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าถูกแสดงในหมายเหตุ 5 
 

 พนับาท 
  

การเปล่ียนแปลงของรายการกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนสาํหรับสินทรัพยท่ี์คงเหลือ  
   ณ วนัท่ีรายงาน (รวมอยูใ่นรายการ “กาํไรจากการลงทุน” ในงบกาํไรขาดทุน) 200,287 
 
อตัราคิดลดท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมคือ ร้อยละ 3.96 ถึง 4.81 หากอตัราคิดลดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะมี
ผลกระทบใหมู้ลค่ายติุธรรมลดลงจาํนวน 130.22 ลา้นบาท หากอตัราคิดลดลดลงร้อยละ 1 จะมีผลกระทบให้
มูลคา่ยติุธรรมเพิ่มข้ึนจาํนวน 135.78 ลา้นบาท 
 
กองทุนรวมฯมีนโยบายการบญัชีในการกาํหนดว่าการโอนระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดข้ึน  
ณ วนัท่ีของเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดการโอน 
 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงสาํหรับวิธีการประเมินมูลค่ายติุธรรมระหว่างงวด 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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4  มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
4.3 ขั้นตอนการประเมนิมูลค่ายุติธรรม  

 
กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระในการคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า
สาํหรับการรายงานในงบการเงินทุกปี และจดัใหมี้การสอบทานมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในแต่ละไตรมาส  
ผูป้ระเมินอิสระจะรายงานโดยตรงต่อฝ่ายบริหารของกองทุนรวมฯ 
 
ขอ้มูลหลกัท่ีกองทุนรวมฯ ใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 เก่ียวขอ้งกบัอตัราคิดลด และประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต จาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีดงัต่อไปน้ี 
 
อตัราคิดลดท่ีนาํมาใช ้ไดป้ระมาณการบนพื้นฐานของตน้ทุนของเงินทุน โดยใช ้capital asset pricing model 
(“CAPM”) โดยแบบจาํลอง CAPM ระบุว่าตน้ทุนของเงินทุนนั้นจะมีค่าเท่ากบัผลตอบแทนจากหลกัทรัพย ์
ท่ีปราศจากความเส่ียง บวกกบัความเส่ียงเฉพาะตวั ซ่ึงความเส่ียงเฉพาะตวั คือ ความเส่ียงของบริษทัเม่ือเทียบ
กบัตลาด (เบตา้) คูณดว้ยส่วนชดเชยความเส่ียงในตลาด 
 
สมมติฐานท่ีสําคญัในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ได้แก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ 
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) และราคาก๊าซธรรมชาติ  
 
กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระซ่ึงเป็นสมาชิกของผูใ้หบ้ริการขอ้มูลอิสระ เพือ่เขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระดับท่ี 3 ได้มีการวิเคราะห์ทุกวนัท่ีในรายงานระหว่างฝ่ายบริหารของ
กองทุนรวมฯ และผูป้ระเมินอิสระ โดยผูป้ระเมินอิสระได้มีการนําเสนอรายงานเพ่ืออธิบายสาเหตุของ 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรม 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 

 
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ ลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ไดแ้ก่ 
สญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้ากบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (“สญัญาฯ”) เพื่อรับโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ท่ีมาจากการดาํเนินงานผลิตไฟฟ้าและขายใหก้บัการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และผูใ้ชไ้ฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม โดยผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ครอบคลุมรายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัหมดอายสุัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เงินลงทุนในสัญญาฯ 
แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม ราคาทุนของเงินลงทุนเร่ิมแรกแสดงในราคาท่ีไดม้ารวมกบัตน้ทุนเก่ียวเน่ืองท่ีเกิดข้ึน  
 
การกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ณ วนัท่ีใน 
งบการเงินจะใช้ราคาซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ซ่ึงกองทุนรวมฯ จะจดัใหมี้การประเมินราคาทุกปีนบัจากวนัท่ี 
ท่ีมีการประเมินราคาเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ของมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวอยา่งเป็นสาระสาํคญั 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า จะถูกรับรู้
เป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุน ณ วนัท่ีวดัมูลคา่ 
 
เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เท่ากบั 5,639.40 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 5,682.61 ลา้นบาท) 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า สําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
   - ราคายติุธรรมตน้งวด 

 
5,682,608 

 
5,605,306 

หกั  การจาํหน่ายเงินลงทุนระหวา่งงวด (243,500) (206,500) 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 200,287 75,256 

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า    
   - ราคายติุธรรมปลายงวด 5,639,395 5,474,062 

 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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5 เงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (ต่อ) 

 
รายละเอียดของเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีดงัน้ี 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 วนัที ่31 มนีาคม วนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า   
   - ราคาทุน 4,304,000 4,547,500 

การปรับมูลค่ายติุธรรม 1,335,395 1,135,108 

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า     

   - ราคายติุธรรม 5,639,395 5,682,608 

 
6 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี สุทธิ 

 
ค่าใช้จ่ายในการจดัตั้ งกองทุนรวมฯ ถูกทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี รายการ
เคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีในระหว่างงวด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดยกมาตน้งวด 23,411 45,673 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 1,889 2,033 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (6,397) (6,211) 

ยอดยกไปปลายงวด 18,903 41,495 

 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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7 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

 
รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุน มีดงัน้ี 
 
 จาํนวน   
 หน่วยลงทุนที ่   
 จดทะเบียน   
 ออกจาํหน่ายและ มูลค่าหน่วยละ  

 ชําระแล้ว บาท พนับาท 
    

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

การลดมูลค่าหน่วยลงทุน - (0.4058) (243,480) 

ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 600,000,000 7.3371 4,402,260 

 
ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ ในวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 ไดอ้นุมติัใหล้ดมูลค่าของหน่วยลงทุน
ในอตัราหน่วยละ 0.4058 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 243.48 ลา้นบาท ซ่ึงมีการจ่ายเงินคืนจากการลดเงินทุน 
จดทะเบียนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี  31 มีนาคม พ .ศ. 2560 โดยการลดเงินลงทุนจดทะเบียนดังกล่าว  
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกิน เน่ืองจากกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินภายหลงัการ
จ่ายเงินปันผล ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการลดทุนของกองทุนรวมฯ 
 
รายการเคล่ือนไหวของกาํไรสะสม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้งวด  1,506,944 787,093 
บวก  รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 99,105 90,851 

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 200,287 75,256 

หกั   เงินปันผลจ่าย  (371,640) (179,100) 

ยอดปลายงวด  1,434,696 774,100 

 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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8 เงนิปันผลจ่าย 

 
เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ ได้มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก
รายได้จากการลงทุนสุทธิสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในอตัราหน่วยละ 0.6194 บาท สําหรับ 
หน่วยลงทุนจาํนวน 600,000,000 หน่วย รวมเป็นเงิน 371.64 ลา้นบาท โดยเงินปันผลจ่ายเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 

9 ค่าใช้จ่าย 
 
บริษทัจดัการฯ จะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บริษทัจดัการฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลคา่เพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) 
 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหลักทรัพย์คิดเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.032 ต่อปี  (แต่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกัน) ของเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ทั้ งน้ีจะไม่เกินกว่า  
5 ลา้นบาท ต่อปี 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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10 รายการกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ 
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ 
รวมถึงกิจการท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้น กิจการย่อย และกิจการท่ีเป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกองทุนรวมฯ 
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ 
คาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ความสมัพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั เป็นบริษทัจดัการฯ 
 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นผูโ้อนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีระบุไวใ้นสญัญาฯ 
 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมฯ 
 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน 
 
ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 

 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ผูโ้อนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า   
   รายไดด้อกเบ้ียรับ 110,891 102,364 
   

บริษทัจดัการฯ   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,853 3,770 
   

ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมฯ   
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 616 603 
   

ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน   
   ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 5,538 5,600 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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10 รายการกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

ข) ลูกหนีแ้ละยอดค้างชําระทีเ่กิดจากการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 วนัที ่31 มนีาคม วนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 

ลูกหนีจ้ากการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ   
ผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   
   ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบ   
      กิจการไฟฟ้า 110,893 396,057 
   

ยอดค้างชําระที่เกิดจากการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ   
บริษทัจดัการฯ   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 7,993 4,140 
   

ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมฯ   
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนค์า้งจ่าย 1,279 662 
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