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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) แสดงฐานะ
การเงินของกองทุนรวมฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดาํเนินงาน กระแสเงินสด และขอ้มูลและอตัราส่วน
ทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
งบการเงนิทีต่รวจสอบ 
 

งบการเงินของกองทุนรวมฯ ประกอบดว้ย 
 งบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 งบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 ขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนรวมฯ ตามขอ้กาํหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีใน 
พระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้
เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 



 

  

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเร่ืองการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า เป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบและไดน้าํเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองน้ี 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกจิการไฟฟ้า 
 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4 นโยบายการบญัชี 
เร่ือง เงินลงทุน  และข้อ 7 เร่ือง เงินลงทุนในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 

ณ  วนัท่ี  31 ธันวาคม  พ .ศ. 2560 เงินลงทุนในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีมูลค่า 4,930.64 
ล้านบาท และขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงิน
ลงทุน มีมูลค่า 289.46 ลา้นบาท 
 

กองทุนรวมฯ ลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า  (“สัญญาฯ”) กบับริษทั อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 1 จํากัด  (“บี .กริม  1”) และบริษัท  อมตะ บี .กริม 
เพาเวอร์ 2 จาํกดั (“บี.กริม 2”) เพ่ือรับโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้าของทั้งสองบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 
31 ธัน วาคม  พ .ศ . 2560 ผู ้บ ริห ารของบ ริษัท จัดการฯ 
(“ผูบ้ริหาร”) ได้ทบทวนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
สัญญาฯ ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระดว้ยวธีิพิจารณา
จากรายได้ (Income Approach) ภายใต้วิธี น้ีประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจนถึงวนัหมดอายุ
สัญญาของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 รวมถึงอตัราคิดลดจะถูก
พิจารณาข้ึนเพ่ือใชใ้นการคาํนวณมูลค่ายติุธรรม 
 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามผูบ้ริหาร และผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อ
ทาํความเขา้ใจวิธีการท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมและขอ้
สมมติฐานสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ขา้พเจา้ประเมินความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และ
ความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงผูป้ระเมิน
ราคาอิสระเป็นผู ้มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ขา้พเจา้ประเมินวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยการเปรียบเทียบ
กับแนวทางการประเมินท่ีใช้ในอุตสาหกรรม  รวมถึง
ประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐาน ดงัน้ี  

• ทดสอบความถูกต้องของอัตราค่าไฟฟ้าโดยการ
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 

• ทดสอบอตัรากาํลงัการผลิตและประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟ้าโดยการเปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลท่ีมา
จากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 และไดส้อบถามอตัรา
ดังกล่าวจากผู ้บ ริหาร  เพ่ือรวบรวมข้อมูลและ
ประเมินความสมเหตุสมผล  

• ประเมินประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดย
เปรียบเทียบกับข้อมูลปีก่อน และประเมินความ
สมเหตุสมผลโดยคาํนึงถึงปัจจยัภายในและปัจจัย
ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง  



 

  

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองน้ีเน่ืองจากมูลค่าตามบญัชีของ
เงินลงทุนมีสาระสําคญัคิดเป็นร้อยละ 91 ของสินทรัพยร์วม 
และสมมติฐานท่ีสําคัญ ท่ีใช้การคํานวณมูลค่ายุติธรรม
เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการของ
ผูบ้ริหาร ขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีนาํมาใช ้ไดแ้ก่ อตัราค่าไฟฟ้า 
ราคาก๊าซธรรมชาติ กาํลังการผลิตและประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟ้า และอตัราคิดลด 

 

• สอบถามผู ้บริหารในเชิงทดสอบเก่ียวกับความ
สมเหตุสมผลของอัตราคิดลดท่ีนํามาใช้ พบว่า
สอดคลอ้งและเป็นไปตามวธีิตน้ทุนถวัเฉล่ีย 

 

จากการทดสอบขา้งตน้ ขา้พเจา้พบวา่ขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั
ดังกล่าวท่ีถูกนํามาใช้มีความสอดคล้องกับข้อมูลทาง
การตลาดและอุตสาหกรรม 

  

 
ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ขา้พเจ้าคาดว่าขา้พเจา้จะได้รับรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ 
ผูส้อบบญัชีน้ี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ 
ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงิน หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ี 
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ 
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหาร 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ  
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็น เพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนรวมฯในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนรวมฯ หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 



 

  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี 
ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยู่
ได้เสมอไป  ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ์ 
อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุนรวมฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บ และประเมินวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนรวมฯ ตอ้งหยุดการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง  

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 



 

  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ซ่ึงรวมถึงประเด็นท่ีมี
นยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูบ้ริหารว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและ 
ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่
กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูบ้ริหาร ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและ
กาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ือง
ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
ณฐพร  พนัธ์ุอุดม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 
กรุงเทพมหานคร 
27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม 
(ราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มูลค่า 4,085 ลา้นบาท
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มูลค่า 4,548 ลา้นบาท) 7 4,930,644,000 5,682,608,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 90,504,643 65,528,643
ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 9, 14 ข) 369,828,314 396,057,433
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี สุทธิ 10 615,798 23,410,856

รวมสินทรัพย์ 5,391,592,755 6,167,604,932

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14 ข) 5,348,588 5,831,472
เงินปันผลคา้งจ่าย 10,866,491 8,951,230
หน้ีสินอ่ืน 13,145 138,440

รวมหนีสิ้น 16,228,224 14,921,142

สินทรัพย์สุทธิ 5,375,364,531 6,152,683,790

สินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 11 4,183,260,000 4,645,740,000
กาํไรสะสม 11 1,192,104,531 1,506,943,790

สินทรัพย์สุทธิ 5,375,364,531 6,152,683,790

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 8.9589 10.2544
จาํนวนหน่วยลงทุนคงคา้ง (พนัหน่วย) 600,000 600,000

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบดุล
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงนิลงทุน บาท บาท มูลค่ายุติธรรม บาท บาท มูลค่ายุติธรรม

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 4,085,000,000 4,930,644,000 100 4,547,500,000 5,682,608,000 100

รวมเงนิลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 4,085,000,000 4,930,644,000 100 4,547,500,000 5,682,608,000 100

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบ้ียรับ 14 ก) 546,211,620 593,605,363
รายไดอ่ื้น 195,328 69,503

รวมรายได้ 546,406,948 593,674,866

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 14 ก) 15,002,804 15,579,089
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 14 ก) 2,400,449 2,492,654
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 14 ก) 22,459,744 22,521,278
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 1,470,000 1,400,000
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,888,958 2,033,000
ค่าใชจ่้ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 1,070,000 1,070,000
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,510,252 2,930,443

รวมค่าใช้จ่าย 47,802,207 48,026,464

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 498,604,741 545,648,402

รายการกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 7 (289,464,000) 527,302,000

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน (289,464,000) 527,302,000

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 209,140,741 1,072,950,402

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกําไรขาดทุน 

8



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 498,604,741 545,648,402
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 7 (289,464,000) 527,302,000

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 209,140,741 1,072,950,402

การลดลงของทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจ่ายเงนิปันผล

จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
600,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 0.7708 บาท

(พ.ศ. 2559 : มูลค่า 0.7499 บาทต่อหน่วย) 11 (462,480,000) (449,940,000)
เงินปันผลจ่าย

600,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 0.8733 บาท
(พ.ศ. 2559 : มูลค่า 0.5885 บาทต่อหน่วย) 11, 12 (523,980,000) (353,100,000)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (777,319,259) 269,910,402
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 6,152,683,790 5,882,773,388

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 5,375,364,531 6,152,683,790

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
งบกระแสเงนิสด

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 209,140,741 1,072,950,402
รายการปรับปรุง

   การจาํหน่ายเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์
      จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 7 462,500,000 450,000,000
   ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
       การประกอบกิจการไฟฟ้า(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 26,229,119 (192,549,610)
   ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 10 (3,130,762) (3,308,020)
   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 10 25,925,820 25,569,952
   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (482,884) (5,038,293)
   หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (125,295) 126,200
   ขาดทุน(กาํไร)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 7 289,464,000 (527,302,000)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,009,520,739 820,448,631

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน 11 (462,480,000) (449,940,000)
เงินปันผลจ่าย 11, 12 (522,064,739) (350,918,827)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (984,544,739) (800,858,827)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 24,976,000 19,589,804
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 65,528,643 45,938,839

90,504,643 65,528,643

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ข้อมูลและอตัราส่วนทางการเงินทีสํ่าคญั

สําหรับงวดตั้งแต่
วนัที ่19 กันยายน พ.ศ. 2556

(วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน)
 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี/งวด 10.2544 9.8046 9.8887 11.2391 -
บวก ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน - - - - 10.5000
หกั การลดทุน (0.7708) (0.7499) (0.6699) (1.3373) -

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน
   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.8310 0.9094 0.5664 0.6313 0.5442
   กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทุนระยะส้ัน - - - 0.0001 -
   กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (0.4824) 0.8788 0.5908 0.2273 0.1949

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.3486 1.7882 1.1572 0.8587 0.7391
หกั เงินปันผลจ่าย (0.8733) (0.5885) (0.5714) (0.8718) -

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี/งวด 8.9589 10.2544 9.8046 9.8887 11.2391

อตัราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 3.61 18.65 12.32 8.35 6.99

อตัราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพิม่เตมิทีสํ่าคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี/งวด (พนับาท) 5,375,365 6,152,684 5,882,773 5,933,256 6,743,468
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งปี/งวด (ร้อยละ) 0.82 0.83 0.85 0.81 0.24
อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งปี/งวด (ร้อยละ) 9.43 10.32 6.88 6.95 5.38
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขาย

เงินลงทุนระหวา่งปี/งวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย
ระหวา่งปี/งวด (ร้อยละ)* 4.35 3.97 3.72 15.25 96.84

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี/งวด (พนับาท) 5,795,975 5,752,583 5,637,139 6,170,244 6,342,577

ข้อมูลเพิม่เตมิ

* 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งปี/งวดไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน และการซ้ือหรือขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือการ
ขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน และคาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งปี/งวด
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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1 ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการกาํหนดธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีลงทุนไวเ้ป็นการแน่นอนแลว้ ในรายละเอียด
ของโครงการ โครงการได้จัดตั้ งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี  
19 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยไม่มีการกาํหนดอายขุองโครงการ อยา่งไรก็ดีหากกองทุนรวมฯ ไม่มีการลงทุนเพ่ิมเติม 
สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีกองทุนรวมฯ ลงทุนคร้ังแรกจะส้ินสุดในวนัท่ี 16 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 สาํหรับ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จาํกดั (“บี.กริม 1”) และบริษทั 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จาํกัด (“บี.กริม 2”) ตามลาํดับ กองทุนรวมฯ ระดมเงินลงทุนจากผูล้งทุนทั่วไป โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัในการนาํเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินลงทุน ไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า กองทุนรวมฯ
ไดล้งทุนเร่ิมแรกในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (“ผูโ้อน
ผลประโยชน์ฯ”) ทั้ งน้ีกองทุนรวมฯ อาจลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน  ๆ  เพ่ือก่อให้เกิดรายได้และ
ผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯ และผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขตท่ีสามารถกระทาํไดต้ามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุน 
ในหลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนใดภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
เม่ือวนัท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 
เป็นตน้ไป 
 
กองทุนรวมฯ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั (“บริษทัจดัการฯ”) โดยมีธนาคาร
ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 29.97 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 29.97) 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 
 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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2 นโยบายการบัญชี 

 
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินของกองทุนรวมมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจัดทาํและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบ
ท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 
งบการเงินหลกั คือ งบแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกาํไรขาดทุน งบแสดง
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินและอตัราส่วนท่ีสาํคญั ซ่ึงเป็นแบบท่ี
สมบูรณ์เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้เร่ือง 
ท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชี 
 
การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการ
ทางบญัชีท่ีสาํคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชี
ของกองทุนรวมฯ ไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือ
เก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัสาํคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนั
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ีการปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัและเก่ียวขอ้งกบั
กองทุนรวมฯ 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเดน็ ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  
 
- ความมีสาระสาํคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงิน
เขา้ใจรายการไดล้ดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใหเ้พียงพอเพ่ืออธิบาย
ผลกระทบท่ีมีต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทดัท่ีระบุใน TAS 1 อาจจาํเป็นตอ้งแสดง 
แยกจากกนัหากเก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากน้ี
ยงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบั
ตามลาํดบัการแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาวา่เป็นรายการท่ีจะถูก
จดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการ
บรรทดัแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือไดก้าํหนดให้มีความ
ชดัเจนถึงความหมายของการอา้งอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินระหว่างกาล หรือท่ีอ่ืนในรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ว่ากิจการท่ีใชป้ระโยชน์ของ
ข้อผ่อนปรนน้ีจะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีข้อมูลดังกล่าว 
อย่างเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้นในลกัษณะและ 
เวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล 
 
กองทุนรวมฯไม่ไดรั้บผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี
การปรับปรุงดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ีการปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัและ
เก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ กองทุนรวมฯไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อน
วนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสด
และรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
ผูบ้ริหารของบริษทัจดัการฯ ไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ 
จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อกองทุนรวมฯ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 

 
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”) เพ่ือรับโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ บี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 ท่ีมาจากการดาํเนินงานผลิตไฟฟ้าและขายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และ
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม โดยผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าครอบคลุมรายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัหมดอายสุัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ.  
 
เงินลงทุนในสัญญาฯ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม และราคาทุนของเงินลงทุนเร่ิมแรกแสดงในราคาท่ีไดม้ารวม
กบัตน้ทุนเก่ียวเน่ืองท่ีเกิดข้ึน  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.4 เงนิลงทุน (ต่อ) 

 
การกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ณ วนัท่ีใน
งบการเงินโดยใช้ราคาซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ซ่ึงกองทุนรวมฯ จะจดัให้มีการประเมินราคา
อยา่งนอ้ยทุกสามปีนบัจากวนัท่ีท่ีมีการประเมินราคาเงินลงทุนในสัญญาผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีจะส่งผลต่อมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวอยา่งเป็นสาระสาํคญั 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
จะถูกรับรู้เป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 

2.5 ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตามท่ีจ่ายจริง 
เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการจดัตั้งกองทุนรวมฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีจะทยอยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา  
1 ปี และ 5 ปี 
 

2.6 การรับรู้รายได้ 
 
รายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในสัญญาฯ จะรับรู้เม่ือผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีจาํนวน
มากกว่ายอดอา้งอิงท่ีระบุไวใ้นสัญญาฯ ให้ถือว่ากองทุนรวมฯไดรั้บผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าท่ีเป็นส่วนเกินดงักล่าว เป็นรายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในสัญญาฯ 
 
รายไดด้อกเบ้ียรับอ่ืน นอกเหนือจากรายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในสัญญาฯ จะรับรู้ตามเกณฑ์อตัรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

2.7 ค่าใช้จ่าย 
 
ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.8 ภาษีเงนิได้ 

 
กองทุนรวมฯ ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย  
 

2.9 การจ่ายเงนิปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ จะรับรู้ในดา้นหน้ีสินในงบการเงินของกองทุนรวมฯ 
ในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล  
 

2.10  ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือ ผูจ้ดัการกองทุนรวมฯ  
ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน 
 
การจ่ายปันผล 
 
3.1) กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 คร้ัง 

 
3.2) การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 

 
3.2.1) บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ 
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3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน (ต่อ) 

 
การจ่ายปันผล (ต่อ) 

 
3.2) การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
3.2.2) การคาํนวณกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว บริษัทจัดการจะคาํนวณโดยหักกาํไรสุทธิของกองทุนรวมฯ  

ดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน (unrealised gain) จากการประเมินราคาทรัพยสิ์นกิจการ โครงสร้างพ้ืนฐาน

ของกองทุนรวมฯ รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทุนรวมฯ 

 
(ข) เงินสาํรองท่ีกนัไวเ้พ่ือซ่อมแซม บาํรุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน

รวมฯ ตามแผนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการของกองทุนรวมฯ และหนงัสือช้ีชวน หรือท่ี
บริษทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

 
(ค) เงินสาํรองท่ีกนัไวเ้พ่ือการจ่ายชาํระหน้ีเงินกูย้มืหรือภาระผูกพนัของกองทุนรวมฯ ตามนโยบาย

การกูย้ืมเงินท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมฯ และหนงัสือช้ีชวนหรือท่ี
บริษทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

 
ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายท่ีทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุน 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึน (unrealised loss) เป็นตน้ บริษทัจดัการจะหักรายการตาม (ข) และ (ค) จากกาํไรสุทธิ
ของกองทุนรวมฯ ไดต้ามมูลค่าของรายการดงักล่าวเฉพาะส่วนท่ีเกินกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสดเท่านั้น 
 

3.2.3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผล 
 

3.3) บริษทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 90 วนันบัตั้งแต่วนัส้ินรอบ
บัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้ นหรือวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้ น  แล้วแต่กรณี  
เวน้แต่ กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน (ต่อ) 

 

การจ่ายปันผล (ต่อ) 
 

3.4) เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
 

3.4.1) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหวา่งปีมีมูลค่าตํ่ากวา่
หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น และให้สะสม 
เงินปันผลดงักล่าวเพ่ือนาํไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดถดัไป 

 

3.4.2) สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษทัจดัการจะดาํเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว ้เวน้แต่ 
กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตาม
กฎหมาย ไดมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศกาํหนด สั่งการ เห็นชอบและ/หรือผ่อนผนั
เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะดาํเนินการให้เป็นไปตามนั้ น ทั้ งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ 
ท่ีจะดาํเนินการดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ทุกประการ และไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจ่ายเงินปันผล 

 

การลดทุน 
 

กองทุนรวมฯ จะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เฉพาะเม่ือเขา้กรณีดงัต่อไปน้ี 
 

1) กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยูภ่ายหลงัจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานและ
การจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีตอ้งปรากฏขอ้เทจ็จริงดว้ยวา่กองทุนรวมฯไม่มีกาํไรสะสมเหลืออยูแ่ลว้ และ/หรือ 

 

2) กองทุนรวมฯ มีรายการค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุตอ้งนาํไปใชใ้นการคาํนวณกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้
ของกองทุนรวมฯ และ/หรือ 

 

3) กรณีอ่ืนใดท่ีมีมติของผูถื้อหน่วยลงทุนใหล้ดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
 

ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2557 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไดมี้มติอนุมติั 
ใหแ้กไ้ขโครงการในเร่ืองของการลดทุนจดทะเบียนเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 
 

4) กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากการไดรั้บโอนผลประโยชน์ตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สําหรับผลการดาํเนินงานในงวดการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  
1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน และผลการดาํเนินงานในงวดการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี  
31 ธนัวาคม ของทุกปี โดยบริษทัจดัการฯ จะดาํเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยอา้งอิงจาก
ประมาณการผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยวธีิคิดลดกระแสเงินสด (discounted cash flow)  

 

ทั้งน้ี การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ท่ีเป็นกรณีตามขอ้ 1), 2) และ 3) บริษทัจดัการฯ จะตอ้งขอมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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4 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ 

 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์
ขณะนั้น 
 
กองทุนรวมฯ มีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีสําคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็น
สาระสําคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหน้า  
มีดงัน้ี 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าซ่ึงไม่มีการซ้ือขายในตลาด 
ซ้ือขายคล่อง วดัมูลค่าโดยใชก้ารพิจารณากระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้าซ่ึงพิจารณาบนสมมติฐานท่ีสําคญั ได้แก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ,          
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) และราคาก๊าซธรรมชาติ กระแสเงินสดในอนาคตคิดลด
ดว้ยอตัราท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีอตัราคิดลดระหว่างร้อยละ 5.04 ถึงร้อยละ 5.48 ต่อปี ทั้ งน้ี          
กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระในการประเมินราคาของผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตามสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
 

5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกองทุนรวมฯ เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วน 
ไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน 
การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนและขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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6  มูลค่ายุตธิรรม 

 

6.1 การประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

• ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
(ขอ้มูลระดบั 1) 

• ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

• ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ี 
ไม่สามารถสังเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

 ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

สินทรัพย์  
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้าง  
   พ้ืนฐานโรงไฟฟ้า  
    (หมายเหตุ 7) - - 4,930,644 4,930,644

รวมสินทรัพย ์ - - 4,930,644 4,930,644
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

 ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

สินทรัพย์  
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้าง  
   พ้ืนฐานโรงไฟฟ้า  
    (หมายเหตุ 7) - - 5,682,608 5,682,608

รวมสินทรัพย ์ - - 5,682,608 5,682,608
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6 มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
6.2 การวดัมูลค่ายุตธิรรมซึ่งใช้ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้อย่างมสีาระสําคญั (ข้อมูลระดบัที ่3) 

 
รายการเคล่ือนไหวของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าถูกแสดงในหมายเหตุ 7 
 
 พนับาท
 

การเปล่ียนแปลงของรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนสาํหรับสินทรัพยท่ี์คงเหลือ 
   ณ วนัท่ีรายงาน (รวมอยูใ่นรายการ “กาํไร(ขาดทุน)จากการลงทุน” ในงบกาํไรขาดทุน) (289,464)
 
อตัราคิดลดท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมคือ ร้อยละ 5.04 ถึงร้อยละ 5.48 หากอตัราคิดลดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 
จะมีผลกระทบให้มูลค่ายุติธรรมลดลงจาํนวน 89.36 ลา้นบาท หากอตัราคิดลดลดลงร้อยละ 1 จะมีผลกระทบ
ใหมู้ลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึนจาํนวน 92.68 ลา้นบาท  
 
กองทุนรวมฯ มีนโยบายการบญัชีในการกาํหนดว่าการโอนระหว่างระดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดข้ึน  
ณ วนัท่ีของเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดการโอน 
 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงสาํหรับวธีิการประเมินมูลค่ายติุธรรมระหวา่งปี 
 

6.3 ขั้นตอนการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 
 
กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระในการคาํนวณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า
สาํหรับการรายงานในงบการเงินทุกปี และจดัให้มีการสอบทานมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในแต่ละไตรมาส  
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 ระบุวา่ตน้ทุนค่าเสียโอกาสของเงินทุนนั้นจะมีค่าเท่ากบัผลตอบแทนจาก
หลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง บวกกบัความเส่ียงเฉพาะตวั ซ่ึงความเส่ียงเฉพาะตวั คือ ความเส่ียงของ
บริษทั เม่ือเทียบกบัตลาด (เบตา้) คูณดว้ยส่วนชดเชยความเส่ียงในตลาด 
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6  มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
6.3 ขั้นตอนการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
สมมติฐานท่ีสําคญัในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ,  
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) และราคาก๊าซธรรมชาติ  
 
กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระซ่ึงเป็นสมาชิกของผูใ้หบ้ริการขอ้มูลอิสระ เพ่ือเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 ไดมี้การวิเคราะห์ทุกวนัท่ีในรายงานระหว่างฝ่ายบริหารของ
กองทุนรวมฯ และผูป้ระเมินอิสระ โดยผูป้ระเมินอิสระได้มีการนําเสนอรายงานเพ่ืออธิบายสาเหตุของ 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรม 

 
7 เงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  

 
เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เท่ากบั 4,930.64 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 5,682.61 ลา้นบาท) 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พนับาท พนับาท
  

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
   - ราคายติุธรรมตน้ปี 5,682,608 5,605,306
หกั  การจาํหน่ายเงินลงทุนระหวา่งปี (462,500) (450,000)
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (289,464) 527,302
เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
   - ราคายติุธรรมปลายปี 4,930,644 5,682,608
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7 เงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (ต่อ) 

 
รายละเอียดของเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พนับาท พนับาท
  

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
   - ราคาทุน 4,085,000 4,547,500
การปรับมูลค่ายติุธรรม 845,644 1,135,108
เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า    
   - ราคายติุธรรม 4,930,644 5,682,608
 

8 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
  อัตราดอกเบีย้
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 ต่อปี
เงนิฝากธนาคาร พนับาท พนับาท (ร้อยละ)
  

บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัเอกสิทธ์ิ 79,603 56,553 0.125
บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 10,902 8,976 -
เงินฝากธนาคารสุทธิ 90,505 65,529 
 

9 ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พนับาท พนับาท
  

รายไดด้อกเบ้ียคา้งรับ (หมายเหตุ 14 ข)) 369,828 396,057
ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 369,828 396,057
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10 ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี สุทธิ 

 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พนับาท พนับาท
  

ค่าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยร์ายปี 616 632
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน - 22,460
ค่าจดทะเบียนกองทุน - 157
ค่าพิมพใ์บจองซ้ือหน่วยลงทุน - 14
ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกในการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ - 25
อ่ืน ๆ - 123
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีสุทธิ 616 23,411
 
รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีในระหวา่งงวด สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พนับาท พนับาท
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 23,411 45,673
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 3,131 3,308
ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (25,926) (25,570)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 616 23,411
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11 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

 
รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุน มีดงัน้ี 
 
 จํานวน  

 

หน่วยลงทุนที่
จดทะเบียน 

ออกจําหน่ายและ
ชําระแล้ว

 
 

มูลค่าหน่วยละ 
บาท พนับาท

    

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
  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 600,000,000 7.7429 4,645,740
การลดมูลค่าหน่วยลงทุน - (0.7708) (462,480)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 600,000,000 6.9721 4,183,260
 
ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ ในวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2560  
ไดอ้นุมติัให้ลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.4058 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 243.48 ลา้นบาท และ
ในอัตราหน่วยละ 0.3650 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 219.00 ล้านบาท ตามลาํดับ ซ่ึงมีการจ่ายเงินคืนจากการ 
ลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และในวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2560 
ตามลาํดับ โดยการลดเงินลงทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกิน 
เน่ืองจากกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินภายหลงัการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการลดทุนของ
กองทุนรวมฯ 
 
รายการเคล่ือนไหวของกาํไรสะสม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พนับาท พนับาท
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,506,943 787,093
บวก  รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 498,605 545,648
 กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (289,464) 527,302
หกั   เงินปันผลจ่าย (523,980) (353,100)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,192,104 1,506,943
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12 เงนิปันผลจ่าย 

 
เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก
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 
 
เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสําหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในอตัราหน่วยละ 0.2539 บาท สําหรับ
หน่วยลงทุนจาํนวน 600,000,000 หน่วย รวมเป็นเงิน 152.34 ล้านบาท โดยเงินปันผลจ่ายเม่ือวนัท่ี 28 กันยายน  
พ.ศ. 2560 
 

13 ค่าใช้จ่าย 
 
บริษทัจดัการฯ จะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
ดงัต่อไปน้ี  
 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
 
บริษัทจัดการฯ จะมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี  
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) 
 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 
ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานของนายทะเบียนหลักทรัพย์คิดเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.032 ต่อปี (แต่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกัน) ของเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ทั้ งน้ีจะไม่เกินกว่า  
5 ลา้นบาท ต่อปี 
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14 รายการกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือถูก
ควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ 
รวมถึงกิจการท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้กิจการยอ่ย และกิจการท่ีเป็นกิจการยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม
และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกองทุนรวมฯ ตลอด
ทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ 
คาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ความสัมพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั เป็นบริษทัจดัการฯ 
 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีระบุไวใ้นสัญญาฯ 
 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน 

 
ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พนับาท พนับาท
  

ผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
   รายไดด้อกเบ้ียรับ 546,212 593,605
  

บริษทัจดัการฯ  
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 15,003 15,579
  

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ  
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 2,400 2,493
  

ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน  
   ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 22,460 22,521
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14 รายการกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
ข) ลูกหนีแ้ละยอดค้างชําระทีเ่กิดจากการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ 

 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พนับาท พนับาท
  

ลูกหนีจ้ากการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ  
ผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
   ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ  
      กิจการไฟฟ้า (หมายเหตุ 9) 369,828 396,057
  

ยอดค้างชําระทีเ่กิดจากการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ  
บริษทัจดัการฯ  
   ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 3,627 4,140
  

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ  
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย 580 662

 
15 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กองทุนรวมฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง กองทุนรวมฯ ไม่มีความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเน่ืองจากกองทุนรวมฯ ไม่มีรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด สินทรัพยท์างการเงินท่ีอาจทาํให้กองทุนรวมฯ มีความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากกบัธนาคารและอตัราดอกเบ้ียตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า 
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15 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 
ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาอาจไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจาก
สินทรัพยท์างการเงินของกองทุนรวมฯ ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือเกิดจากความเส่ียงในการดาํเนินงานของ  
บี.กริม1 และ บี.กริม2 
 
กองทุนรวมฯ มีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ เน่ืองจากกองทุนรวมฯ มีการลงทุนอยูใ่นกลุ่มธุรกิจ 
ท่ีไม่ต่างกนัไดแ้ก่ ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อยา่งไรกต็าม บี.กริม1 และ บี.กริม2 ไม่มีความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
และบริษทัจดัการฯ เช่ือวา่กองทุนรวมฯ ไม่มีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ืออ่ืนซ่ึงประเมินจากประสบการณ์การชาํระเงิน
ในอดีต และปัจจยัอ่ืน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
 
กองทุนรวมฯ ไดด้าํรงสินทรัพย ์เช่น เงินสด ท่ีเพียงพอเพ่ือดาํรงสภาพคล่อง  
 
มูลค่ายติุธรรม 
 
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนของกองทุนรวมฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ท่ีไม่ได้
แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามท่ีปรากฏในงบการเงิน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมี
ระยะเวลาครบกาํหนดสั้น และมีอตัราดอกเบ้ียคลา้ยคลึงกบัอตัราดอกเบ้ีย ณ อตัราตลาดในปัจจุบนั 

 
16 ข้อมูลเก่ียวกับการขายเงนิลงทุน 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 กองทุนรวมฯ ได้ขายเงินลงทุนเป็นจาํนวน 462.50 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 7.98 
ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ได้ขายเงินลงทุนเป็นจาํนวน 450.00 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 7.82 
ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 
 

17 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
กองทุนรวมฯ ดาํเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า และดาํเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น นอกจากน้ีไม่มีความความแตกต่างระหวา่งงบการเงิน และรายงาน
ส่วนการดาํเนินงาน ดงันั้นจึงไม่มีความจาํเป็นในการแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 
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