
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
 
ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลและ
อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
แบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนรวมฯ เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี 
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่า 
จะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญทั้ งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้ นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล 
ทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 

ขจรเกียรต ิ อรุณไพโรจนกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3445 
กรุงเทพมหานคร 
10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
งบดุล
ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มถุินายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม 
(ราคาทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มูลค่า 3,866 ลา้นบาท
และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มูลค่า 4,085 ลา้นบาท) 5 4,794,428,000 4,930,644,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 82,914,153 90,504,643
ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 10 ข) 135,416,699 369,828,314
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี สุทธิ 6 857,447 615,798

รวมสินทรัพย์ 5,013,616,299 5,391,592,755

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8,547,568 5,348,588
เงินปันผลคา้งจ่าย 11,425,842 10,866,491
หน้ีสินอ่ืน 8,650 13,145

รวมหนีสิ้น 19,982,060 16,228,224

สินทรัพย์สุทธิ 4,993,634,239 5,375,364,531

สินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 7 3,964,260,000 4,183,260,000
กาํไรสะสม 7 1,029,374,239 1,192,104,531

สินทรัพย์สุทธิ 4,993,634,239 5,375,364,531

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 8.3227 8.9589
จาํนวนหน่วยลงทุนคงคา้ง (พนัหน่วย) 600,000 600,000

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

.......................................................................                             .....................................................................
(  ชาลินี เลิศอริยรังสี  )                                                               (  วรวทิย ์ทรัพยเ์จริญเลิศ  )
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2561

ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ
บาท บาท มูลค่ายุตธิรรม บาท บาท มูลค่ายุตธิรรม

ประเภทเงนิลงทุน
เงนิลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า
เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจาก
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จาํกดั และบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จาํกดั
โดยผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าดงักล่าว ครอบคลุมตั้งแต่วนัที่
1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์

   จากการประกอบกิจการไฟฟ้าวนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ
วนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ตามลาํดบั 3,866,000,000 4,794,428,000 100 4,085,000,000 4,930,644,000 100

รวมเงนิลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 3,866,000,000 4,794,428,000 100 4,085,000,000 4,930,644,000 100

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบ้ียรับ 10 ก) 67,761,235 65,492,735
รายไดอ่ื้น 89,248 23,596

รวมรายได้ 67,850,483 65,516,331

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9, 10 ก) 3,332,922 3,830,767
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 9, 10 ก) 533,268 612,923
ค่าธรรมเนียมในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 10 ก) - 5,599,553
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 373,973 366,493
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9 424,064 470,946
ค่าธรรมเนียมในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 267,500 266,767
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,007,874 1,086,202

รวมค่าใช้จ่าย 5,939,601 12,233,651

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 61,910,882 53,282,680

รายการขาดทุนจากเงนิลงทุน
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน (17,148,000) (150,697,000)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 44,762,882 (97,414,320)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบ้ียรับ 10 ก) 135,416,699 176,383,305
รายไดอ่ื้น 123,575 53,942

รวมรายได้ 135,540,274 176,437,247

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9, 10 ก) 6,599,643 7,683,707
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 9, 10 ก) 1,055,943 1,229,393
ค่าธรรมเนียมในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 10 ก) - 11,137,572
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 743,836 728,959
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9 843,467 936,716
ค่าธรรมเนียมในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 532,060 530,603
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,679,617 1,802,199

รวมค่าใช้จ่าย 11,454,566 24,049,149

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 124,085,708 152,388,098

รายการกําไรจากเงนิลงทุน
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 82,784,000 49,590,000

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 206,869,708 201,978,098

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 124,085,708 152,388,098
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 82,784,000 49,590,000

การเพิม่ขึน้สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 206,869,708 201,978,098

การลดลงในทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและการจ่ายเงนิปันผล
การลดมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน

600,000,000 หน่วย มูลค่า 0.3650 บาทต่อหน่วย 
 (พ.ศ. 2560 : มูลค่า 0.4058 บาทต่อหน่วย) 7 (219,000,000) (243,480,000)

เงินปันผลจ่าย
600,000,000 หน่วย มูลค่า 0.6160 บาทต่อหน่วย 
 (พ.ศ. 2560 : มูลค่า 0.6194 บาทต่อหน่วย) 8 (369,600,000) (371,640,000)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (381,730,292) (413,141,902)
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 5,375,364,531 6,152,683,790

สินทรัพย์สุทธิส้ินงวด 4,993,634,239 5,739,541,888

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 206,869,708 201,978,098
รายการปรับกระทบการเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น
เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน :
   การตดัจาํหน่ายเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์
     จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 5 219,000,000 243,500,000
   ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าลดลง 234,411,615 219,674,128
   ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 6 (1,700,914) (1,888,959)
   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 6 1,459,265 12,864,670
   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 3,198,980 4,146,089
   หน้ีสินอ่ืนลดลง (4,495) (127,236)
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 5 (82,784,000) (49,590,000)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 580,450,159 630,556,790

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
การลดมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน 7 (219,000,000) (243,480,000)
เงินปันผลจ่าย (369,040,649) (370,856,533)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (588,040,649) (614,336,533)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (7,590,490) 16,220,257
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 90,504,643 65,528,643

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดส้ินงวด 82,914,153 81,748,900

ข้อมูลเพิม่เตมิ :

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
เงินปันผลคา้งจ่าย 11,425,842 9,734,697

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคญั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 8.9589 10.2544 9.8046 9.8887 11.2391
หกั การลดทุน (0.3650) (0.4058) (0.3441) (0.3258) (1.0115)

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน
   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.2068 0.2540 0.2900 0.2678 0.3278
   กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากขายเงินลงทุนระยะสั้น - - - - 0.0001
   กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 0.1380 0.0827 0.5059 (0.0971) 0.1076

   รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.3448 0.3367 0.7959 0.1707 0.4355
   หกั เงินปันผลจ่าย (0.6160) (0.6194) (0.2985) (0.3036) (0.5440)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิส้ินงวด 8.3227 9.5659 9.9579 9.4300 10.1191

อัตราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียสําหรับงวด (ร้อยละ) 4.01 3.37 8.27 1.79 4.07

อัตราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพิม่เติมท่ีสําคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิส้ินงวด (พนับาท) 4,993,634 5,739,542 5,974,780 5,658,048 6,071,467
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.22 0.40 0.41 0.41 0.38
อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 2.63 2.94 3.42 3.23 3.45
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหวา่งงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 2.37 2.27 1.98 1.89 10.47
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 5,158,831 5,991,665 5,773,552 5,717,163 6,412,627

ข้อมูลเพิม่เติม

* 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งินและการซ้ือหรือขายเงินลงทุนโดยมีสญัญาขายคืน
หรือการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน และคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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1 ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและกาํหนดธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีลงทุนไวเ้ฉพาะเจาะจงในรายละเอียด 
ของโครงการ กองทุนรวมฯ ระดมเงินลงทุนจากผูล้งทุนทัว่ไป โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการนาํเงินท่ีไดจ้ากการระดม
เงินลงทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนเร่ิมแรกในสัญญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจาก บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จาํกดั (“บี.กริม 1”) และบริษทั อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 2 จาํกดั (“บี.กริม 2”) (“ผูโ้อนผลประโยชน์ฯ”) ทั้งน้ีกองทุนรวมฯ อาจลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ 
เพ่ือก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯ และผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขตท่ีสามารถกระทาํได ้
ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนใดภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย  ์และ/หรือ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
โครงการได้จัดตั้ งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยไม่มีการกาํหนดอาย ุ
ของโครงการ อยา่งไรก็ดีหากกองทุนรวมฯ ไม่มีการลงทุนอ่ืนเพ่ิมเติม สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าซ่ึงเป็นการลงทุนแรกจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 
สาํหรับ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามลาํดบั 
 
เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป 
 
กองทุนรวมฯ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั (“บริษทัจดัการฯ”) โดยมีธนาคาร
ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วย
ลงทุนร้อยละ 29.97 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 29.97) 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ 

 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี  34 เร่ือง การรายงาน 
ทางการเงินระหวา่งกาล ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกาํไรขาดทุน 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญั)  
ไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ กองทุน
รวมฯ ไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
อย่างไรก็ตาม ไดมี้การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีกาํหนด 
ในมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กับงบการเงินสําหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 
ท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชี 
ท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 

11 

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเก่ียวขอ้ง
กบักองทุนรวมฯ มีดงัต่อไปน้ี  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสด
และรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
กองทุนรวมฯ ไม่ไดรั้บผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ท่ีมีการปรับปรุงดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ 
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ ซ่ึงกองทุนรวมฯ ไม่ไดน้ํา
มาตรฐานฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ได้ให้ข้อกาํหนดสําหรับการรับรู้รายได้ โดยให้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีแทนมาตรฐานต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั 
   บริการโฆษณา 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เก่ียวข้อง 

(ต่อ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน

หรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวข้องกับกองทุนรวมฯ ซ่ึงกองทุนรวมฯ ไม่ได้นํา
มาตรฐานฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการวา่  
 
- รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุม

ไดถู้กนาํมาใชแ้ทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
- กิจการรับรู้รายได้เพ่ือแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกคา้ในจาํนวนเงินท่ี

สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้น ๆ  
 
กิจการรับรู้รายไดต้ามหลกัการสาํคญัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
- ขั้นตอนแรก: ระบุสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
- ขั้นท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญา 
- ขั้นท่ีสาม: กาํหนดราคาของรายการ 
- ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสัญญา 
- ขั้นท่ีหา้: รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
 
กิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลงั
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ
ข้อผิดพลาด โดยมีข้ออนุโลมหรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลังกับกําไรสะสม  
ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีประกอบ
กับการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติม กองทุนรวมฯ จะเร่ิมนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 
มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกสําหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
ผูบ้ริหารของบริษทัจดัการฯ กาํลงัอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
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3  การประมาณการ 

 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบ
ต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของ
กองทุนรวมฯ และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบั 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

4  มูลค่ายุตธิรรม 
 
4.1 การประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
• ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 
• ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

• ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ี 
ไม่สามารถสังเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 
 ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

สินทรัพย์  
   เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้าง  
      พ้ืนฐานโรงไฟฟ้า  
       (หมายเหตุ 5) - - 4,794,428 4,794,428
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4  มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
4.1 การประเมนิมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 
 ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

สินทรัพย์  
   เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้าง  
      พ้ืนฐานโรงไฟฟ้า  
          (หมายเหตุ 5) - - 4,930,644 4,930,644

 
4.2 การวดัมูลค่ายุตธิรรมซึ่งใช้ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้อย่างมสีาระสําคญั (ข้อมูลระดบัที ่3) 

 
รายการเคล่ือนไหวของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าถูกแสดงในหมายเหตุ 5 
 
 พนับาท
 

การเปล่ียนแปลงของรายการกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนสาํหรับสินทรัพยท่ี์คงเหลือ 
   ณ วนัท่ีรายงาน (รวมอยูใ่นรายการ “กาํไรจากเงินลงทุน” ในงบกาํไรขาดทุน) 82,784
 
อตัราคิดลดท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมคือ ร้อยละ 5.04 ถึง 5.48 หากอตัราคิดลดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  
จะมีผลกระทบใหมู้ลค่ายติุธรรมลดลงจาํนวน 78.79 ลา้นบาท หากอตัราคิดลดลดลงร้อยละ 1 จะมีผลกระทบ
ใหมู้ลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึนจาํนวน 81.63 ลา้นบาท 
 
กองทุนรวมฯ มีนโยบายการบญัชีในการกาํหนดว่าการโอนระหว่างระดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดข้ึน  
ณ วนัท่ีของเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดการโอน 
 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงสาํหรับวธีิการประเมินมูลค่ายติุธรรมระหวา่งงวด 
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4  มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
4.3 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 ระบุว่าตน้ทุนของเงินทุนนั้นจะมีค่าเท่ากบัผลตอบแทนจากหลกัทรัพย ์
ท่ีปราศจากความเส่ียง บวกกบัความเส่ียงเฉพาะตวั ซ่ึงคือความเส่ียงของบริษทัเม่ือเทียบกบัตลาด (เบตา้)  
คูณดว้ยส่วนชดเชยความเส่ียงในตลาด 
 
สมมติฐานท่ีสําคญัในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง
ประเทศค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) และราคาก๊าซธรรมชาติ  
 
กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระซ่ึงเป็นสมาชิกของผูใ้หบ้ริการขอ้มูลอิสระ เพ่ือเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระดับท่ี 3 ได้มีการวิเคราะห์ทุกวนัท่ีในรายงานระหว่างฝ่ายบริหาร 
ของกองทุนรวมฯ และผูป้ระเมินอิสระ โดยผูป้ระเมินอิสระไดมี้การนาํเสนอรายงานเพ่ืออธิบายสาเหตุของ 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรม 
 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
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5 เงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

 
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ ลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากบั  
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (“สัญญาฯ”) เพ่ือรับโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ท่ีมาจากการดาํเนินงานผลิตไฟฟ้าและขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และผูใ้ช้ไฟฟ้า 
ในนิคมอุตสาหกรรม ครอบคลุมรายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัหมดอายสุัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั 
กฟผ. เงินลงทุนในสัญญาฯ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม ราคาทุนของเงินลงทุนเร่ิมแรกแสดงในราคาท่ีไดม้ารวมกบั
ตน้ทุนเก่ียวเน่ืองท่ีเกิดข้ึน  
 
การกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า จะใช้ราคา 
ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีไดรั้บอนุมติัจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(“สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ซ่ึงกองทุนรวมฯ จะจดัให้มีการประเมินราคาทุกปีนบัจากวนัท่ีท่ีมีการประเมิน
ราคาเงินลงทุนล่าสุดหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวอยา่งเป็นสาระสาํคญั 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
จะถูกรับรู้เป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า สําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท
  

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
   - ราคายติุธรรมตน้งวด 4,930,644 5,682,608
หกั  การจาํหน่ายเงินลงทุนระหวา่งงวด (219,000) (243,500)
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 82,784 49,590
เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   
   - ราคายติุธรรมส้ินงวด 4,794,428 5,488,698
 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (ต่อ) 

 
รายละเอียดของเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีดงัน้ี 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 วนัที ่30 มถุินายน วนัที ่31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท
  

เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
   - ราคาทุน 3,866,000 4,085,000
การปรับมูลค่ายติุธรรม 928,428 845,644
เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า    
   - ราคายติุธรรม 4,794,428 4,930,644
 

6 ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี สุทธิ 
 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งกองทุนรวมฯ ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลกัทรัพย ์และ 
ค่านายทะเบียน ซ่ึงจะถูกทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายโดยใชว้ิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี รายการเคล่ือนไหวของ
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีในระหวา่งงวด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท
  

ยอดตน้งวด 616 23,411
เพ่ิมข้ึน 1,701 1,889
ตดัจาํหน่าย (1,459) (12,865)
ยอดส้ินงวด 858 12,435
 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 

 
7 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

 
รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุน มีดงัน้ี 
 
 จํานวน  
 หน่วยลงทุนที่  
 ออกจําหน่ายและ มูลค่าหน่วยละ 
 ชําระแล้ว บาท พนับาท
    

ยอดตน้งวด วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 600,000,000 6.9721 4,183,260
การลดมูลค่าหน่วยลงทุน - (0.3650) (219,000)
ยอดส้ินงวด วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 600,000,000 6.6071 3,964,260
 
ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมติัใหล้ดมูลค่าของหน่วยลงทุน
ในอตัราหน่วยละ 0.3650 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 219 ลา้นบาท ซ่ึงมีการจ่ายคืนเงินลดทุนจดทะเบียนให้แก่ผู ้
ถือหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยการลดเงินลงทุนจดทะเบียนดงักล่าว มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการ
จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกิน เน่ืองจากกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินภายหลงัการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายการลดทุนของกองทุนรวมฯ 
 
รายการเคล่ือนไหวของกาํไรสะสม สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท
  

ยอดตน้งวด  1,192,104 1,506,944
บวก  รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 124,086 152,388

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 82,784 49,590
หกั   เงินปันผลจ่าย  (369,600) (371,640)
ยอดส้ินงวด  1,029,374 1,337,282
 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
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8 เงนิปันผลจ่าย 

 
เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
จากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ในอตัราหน่วยละ 0.6160 บาท สาํหรับ
หน่วยลงทุนจํานวน  600,000,000 หน่วย รวมเป็นเงิน  369.60 ล้านบาท  กองทุนรวมฯ จ่ายเงินปันผลเม่ือวนัท่ี  
30 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

9 ค่าใช้จ่าย 
 
บริษทัจดัการฯ จะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
 
บริษทัจดัการฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) 
 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 
ค่าธรรมเนียมในการดาํเนินงานของนายทะเบียนหลกัทรัพยคิ์ดเป็นรายปีในอตัราร้อยละ 0.032 ต่อปีของเงินทุน 
จดทะเบียนของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกัน) ทั้ งน้ีจะไม่เกินกว่า  
5 ลา้นบาทต่อปี 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
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สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 

20 

 
10 รายการกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ 
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ 
รวมถึงกิจการท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้น กิจการย่อย และกิจการท่ีเป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกองทุนรวมฯ 
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว 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 

 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท
  

ผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
   รายไดด้อกเบ้ียรับ 67,761 65,493
  

บริษทัจดัการฯ  
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,333 3,831
  

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ  
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 533 613
  

ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน  
   ค่าธรรมเนียมในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน - 5,600
 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 

21 

 
10 รายการกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
ก) รายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท
  

ผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
   รายไดด้อกเบ้ียรับ 135,417 176,383
  

บริษทัจดัการฯ  
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,600 7,684
  

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ  
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 1,056 1,229
  

ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน  
   ค่าธรรมเนียมในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน - 11,138
 

ข) ลูกหนีแ้ละยอดค้างชําระทีเ่กิดจากการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 วนัที ่30 มถุินายน วนัที ่31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท
  

ลูกหนีจ้ากการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ  
ผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
   ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 135,417 369,828
  
ยอดค้างชําระทีเ่กิดจากการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ  
บริษทัจดัการฯ  
   ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 6,600 3,627
  

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ  
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย 1,056 580
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