
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 
 
ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และงบก าไรขาดทุน
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูล
และอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนรวมฯ เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบ 
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่า 
จะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญทั้ งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้ นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล 
ทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

ขจรเกยีรต ิ อรุณไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3445 
กรุงเทพมหานคร 
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



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

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

หมายเหตุ บาท บาท
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม 
(ราคาทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มูลค่า 3,558 ลา้นบาท
และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มูลค่า 4,085 ลา้นบาท) 5 4,489,036,000 4,930,644,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 84,947,623 90,504,643
ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 10 ข) 63,401,059 369,828,314
ลูกหน้ีอ่ืน 27,829 -
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี - สุทธิ 6 1,269,893 615,798

รวมสินทรัพย์ 4,638,682,404 5,391,592,755

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,782,280 5,348,588
เงินปันผลคา้งจ่าย 11,346,775 10,866,491
หน้ีสินอ่ืน 220,871 13,145

รวมหนีสิ้น 16,349,926 16,228,224

สินทรัพย์สุทธิ 4,622,332,478 5,375,364,531

สินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 7 3,656,280,000 4,183,260,000
กาํไรสะสม 7 966,052,478 1,192,104,531

สินทรัพย์สุทธิ 4,622,332,478 5,375,364,531

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 7.7038 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 กันยายน 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 3,558,000,000 4,489,036,000 100 4,085,000,000 4,930,644,000 100

รวมเงนิลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 3,558,000,000 4,489,036,000 100 4,085,000,000 4,930,644,000 100

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

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

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 10 ก) 63,397,838 86,874,285

รายไดอ่ื้น 27,829 28,716

รวมรายได้ 63,425,667 86,903,001

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9, 10 ก) 3,119,031 3,691,939

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 9, 10 ก) 499,045 590,710

ค่าธรรมเนียมในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 10 ก) - 5,661,086

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 378,082 370,520

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9 428,723 476,121

ค่าธรรมเนียมในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 270,440 269,698

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 640,107 727,760

รวมค่าใช้จ่าย 5,335,428 11,787,834

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 58,090,239 75,115,167

รายการกําไรจากเงนิลงทุน
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 2,608,000 28,052,000

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 60,698,239 103,167,167

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 10 ก) 198,814,537 263,257,590

รายไดอ่ื้น 151,404 82,658

รวมรายได้ 198,965,941 263,340,248

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9, 10 ก) 9,718,674 11,375,646

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 9, 10 ก) 1,554,988 1,820,103

ค่าธรรมเนียมในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 10 ก) - 16,798,658

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 1,121,918 1,099,479

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9 1,272,190 1,412,837

ค่าธรรมเนียมในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 802,500 800,301

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,319,724 2,529,959

รวมค่าใช้จ่าย 16,789,994 35,836,983

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 182,175,947 227,503,265

รายการกําไรจากเงนิลงทุน
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 85,392,000 77,642,000

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 267,567,947 305,145,265

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 182,175,947 227,503,265

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 85,392,000 77,642,000

การเพิม่ขึน้สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 267,567,947 305,145,265

การลดลงในทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและการจ่ายเงนิปันผล
การลดมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน

600,000,000 หน่วย มูลค่า 0.8783 บาทต่อหน่วย

(พ.ศ. 2560 : มูลค่า 0.7708 บาทต่อหน่วย) 7 (526,980,000) (462,480,000)

เงินปันผลจ่าย

600,000,000 หน่วย มูลค่า 0.8227 บาทต่อหน่วย

(พ.ศ. 2560 : มูลค่า 0.8733 บาทต่อหน่วย) 8 (493,620,000) (523,980,000)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (753,032,053) (681,314,735)

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

สินทรัพย์สุทธิส้ินงวด 4,622,332,478 5,471,369,055

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 267,567,947 305,145,265
รายการปรับกระทบการเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน :

   การตดัจาํหน่ายเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์

     จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 5 527,000,000 462,500,000
   ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าลดลง 306,427,255 309,180,028
   ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 6 (2,825,554) (3,130,763)
   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 6 2,171,459 19,395,245
   ลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (27,829) (28,717)
   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (566,308) (552,841)
   หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน 207,726 131,363
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 5 (85,392,000) (77,642,000)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,014,562,696 1,014,997,580

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ
การลดมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน 7 (526,980,000) (462,480,000)
เงินปันผลจ่าย (493,139,716) (523,358,486)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,020,119,716) (985,838,486)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (5,557,020) 29,159,094
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 90,504,643 65,528,643

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดส้ินงวด 84,947,623 94,687,737

ข้อมูลเพิม่เตมิ :

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

เงินปันผลคา้งจ่าย 11,346,775 9,572,744

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงนิท่ีสําคญั (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 (0.8783) (0.7708) (0.7499) (0.6699) (1.3373)

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน
   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.3036 0.3792 0.4171 0.4193 0.4235
   กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากขายเงินลงทุนระยะสั้น - - - - 0.0001
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 0.1423 0.1294 0.2616 0.0272 0.2025

   รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.4459 0.5086 0.6787 0.4465 0.6261
   หกั เงินปันผลจ่าย (0.8227) (0.8733) (0.5885) (0.5714) (0.8718)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิส้ินงวด 7.7038 9.1189 9.1449 9.0939 9.6561

อัตราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียสําหรับงวด (ร้อยละ) 5.24 5.17 6.97 4.70 5.97

อัตราส่วนทางการเงนิและข้อมูลประกอบเพิม่เติมท่ีสําคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิส้ินงวด (พนับาท) 4,622,332 5,471,369 5,486,970 5,456,349 5,793,661
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.33 0.61 0.61 0.62 0.59
อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 3.90 4.46 4.89 5.04 4.63
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหวา่งงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 3.30 3.06 2.49 2.55 13.05
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 5,101,800 5,905,718 5,839,337 5,696,502 6,296,640

ข้อมูลเพิม่เติม

* 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินและการซ้ือหรือขายเงินลงทุนโดยมีสัญญา
ขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน และคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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1 ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและก าหนดธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีลงทุนไวเ้ฉพาะเจาะจงในรายละเอียด 
ของโครงการ กองทุนรวมฯ ระดมเงินลงทุนจากผูล้งทุนทัว่ไป โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการน าเงินท่ีไดจ้ากการระดม
เงินลงทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนเร่ิมแรกในสัญญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจาก บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั (“บี.กริม 1”) และบริษทั อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 2 จ  ากดั (“บี.กริม 2”) (“ผูโ้อนผลประโยชน์ฯ”) ทั้งน้ีกองทุนรวมฯ อาจลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ 
เพ่ือก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯ และผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขตท่ีสามารถกระท าได ้
ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนใดภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
โครงการได้จัดตั้ งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยไม่มีการก าหนดอาย ุ
ของโครงการ อยา่งไรก็ดีหากกองทุนรวมฯ ไม่มีการลงทุนอ่ืนเพ่ิมเติม สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าซ่ึงเป็นการลงทุนแรกจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 
ส าหรับ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามล าดบั 
 
เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป 
 
กองทุนรวมฯ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั (“บริษทัจดัการฯ”) โดยมีธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 29.97 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 29.97) 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีน าเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงนิ 

 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงาน 
ทางการเงินระหวา่งกาล ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั)  
ไดน้ าเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบยอ่ กองทุนรวมฯ 
ไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
อย่างไรก็ตาม ไดมี้การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนด 
ในมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กับงบการเงินส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 
ท่ีจดัท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชี 
ท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตคีวามทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลีย่นแปลงอย่างมีสาระส าคัญและเกีย่วข้อง
กบักองทุนรวมฯ มีดงัต่อไปนี ้ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสด
และรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 

กองทุนรวมฯ ไม่ไดรั้บผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ท่ีมีการปรับปรุงดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีป่ระกาศแล้ว แต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 
 

2.2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลูกค้า จะมีผลบังคับใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวมฯ ซ่ึงกองทุนรวมฯ ไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่ดังกล่าว
มาถือปฏิบัติก่อนวนับังคบัใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้ห้ขอ้ก าหนดส าหรับการรับรู้รายได ้โดย 
ใหใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีแทนมาตรฐานต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง 
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)    อสังหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั 
   บริการโฆษณา 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้อง 
(ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีป่ระกาศแล้ว แต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 

2.2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลูกค้า จะมีผลบังคับใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวมฯ ซ่ึงกองทุนรวมฯ ไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่ดังกล่าว
มาถือปฏิบัติก่อนวนับังคบัใช้ (ต่อ) 
 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการวา่ 
 

- รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของ
การควบคุมไดถู้กน ามาใชแ้ทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 

- กองทุนรวมฯ รับรู้รายไดเ้พ่ือแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกคา้ 
ในจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกองทุนรวมฯ คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการ
แลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้นๆ  

 

กองทุนรวมฯ รับรู้รายไดต้ามหลกัการส าคญัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

- ขั้นตอนแรก : ระบุสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
- ขั้นท่ีสอง : ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญา 
- ขั้นท่ีสาม : ก าหนดราคาของรายการ 
- ขั้นท่ีส่ี : ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสัญญา 
- ขั้นท่ีหา้ : รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กองทุนรวมฯ ปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
 

กิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีโดยการปรับปรุง
ยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด โดยมีขอ้อนุโลมหรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสม
ยอ้นหลงักบัก าไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม กองทุนรวมฯ จะเร่ิมน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกส าหรับรอบระยะเวลารายงาน
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารของบริษทัจดัการฯ ก าลงัอยู่ใน
ระหวา่งการประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้อง 
(ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีป่ระกาศแล้ว แต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 

2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ประกาศแล้ว 
และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ ซ่ึงกองทุนรวมฯ ไม่ได้น ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มผีลบังคบัใช้ 
 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว 
ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 16 

เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
   ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 19 

เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ย 
   ตราสารทุน 

 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดังกล่าวข้างตน้ จะน ามาใช้แทนและยกเลิก
มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของ 

   ธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ี 

   ท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ี 

   และตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจ 

   เฉพาะดา้นการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผย 

   ขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้อง 

(ต่อ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีป่ระกาศแล้ว แต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ (ต่อ) 

 
2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ประกาศแล้ว 

และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ ซ่ึงกองทุนรวมฯ ไม่ได้น ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ก าหนดหลกัการ
เก่ียวกบัการแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ และการ 
หักกลบสินทรัพยท์างการเงินกบัหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชก้บัการ 
จดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อจดัเป็นสินทรัพย์
ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจดัประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล 
ผลก าไรและขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานการณ์ท่ีท าให้สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตอ้งหกักลบกนั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ก าหนดให้กองทุนรวมฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเก่ียวกบั
ความมีนัยส าคัญของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินของ 
กองทุนรวมฯ และลกัษณะและระดบัของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
กองทุนรวมฯ เปิดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
รวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว 
 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้อง 

(ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีป่ระกาศแล้ว แต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 
2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ประกาศแล้ว 

และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ ซ่ึงกองทุนรวมฯ ไม่ได้น ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภท
รายการ การวดัมูลค่า การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การค านวณ
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 
- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 
 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี
แบ่งออกเป็นสามประเภทไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจ
ของกองทุนรวมฯ ในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงิน
สดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 
ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยกองทุนรวมฯ สามารถ
เลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินท่ีตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
หรือกองทุนรวมฯ เลือกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
เม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีก าหนด 

- ตราสารอนุพนัธ์จัดประเภทและวดัมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้อง 

(ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีป่ระกาศแล้ว แต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 
2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ประกาศแล้ว 

และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ ซ่ึงกองทุนรวมฯ ไม่ได้น ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 

 
- ขอ้ก าหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

ต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย หรือสินทรัพยท์าง
การเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญา 
ค ้ าประกันทางการเงิน โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตข้ึนก่อน 
กองทุนรวมฯ ตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน
เป็นสามระดบั ในแต่ละระดบัจะก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อการดอ้ยค่าและการค านวณ 
วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีแตกต่างกันไป โดยมีข้อยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการค้าหรือ
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มี
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า จะใชว้ิธีการ
อยา่งง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

- การบัญชีป้องกันความเส่ียงมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลกระทบในงบการเงิน  
ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการบริหารความเส่ียงของกองทุนรวมฯ ท่ีใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน
ในการจัดการฐานะเปิดท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้ นๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อก าไร 
หรือขาดทุน (หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี 
กองทุนรวมฯเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
วิธีการดงักล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง
ภายใตก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้อง 

(ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีป่ระกาศแล้ว แต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 
2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ประกาศแล้ว 

และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ ซ่ึงกองทุนรวมฯ ไม่ได้น ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงิน
ลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ให้ความชดัเจนเก่ียวกบัวิธีการทางบญัชีท่ีเก่ียวกบัการ
ป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุ
ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเขา้เง่ือนไข ใหแ้นวทางเก่ียวกบัเคร่ืองมือ
ป้องกันความเส่ียงในการป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ  
ว่าสามารถถือโดยกิจการใดๆ ภายในกองทุนรวมฯ มิใช่เฉพาะเพียงบริษัทใหญ่เท่านั้ น  
และให้แนวทางในการท่ีจะระบุมูลค่าท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจา้ของไปยงั
ก าไรหรือขาดทุนส าหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงิน
ดว้ยตราสารทุน ให้ขอ้ก าหนดทางบญัชีส าหรับกรณีท่ีกิจการออกตราสารทุนให้แก่เจา้หน้ี
เพ่ือช าระหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน กองทุนรวมฯ ตอ้งวดัมูลค่าตราสารทุน 
ท่ีออกให้แก่เจา้หน้ีดว้ยมูลค่ายุติธรรม กองทุนรวมฯ ตอ้งตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน
ทั้งหมดหรือบางส่วนเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9
ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน) 
ท่ีช าระและมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ผูบ้ริหารของบริษัทจัดการฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการน ามาตรฐาน 
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินฉบบัเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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3 การประมาณการ 

 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบ
ต่อการน านโยบายการบญัชีมาใช ้และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชีของ
กองทุนรวมฯ และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบั 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

4 มูลค่ายุตธิรรม 
 

4.1 การประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 

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

- ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ี 
ไม่สามารถสังเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 

 ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรัพย์     
   เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้าง     
      พ้ืนฐานโรงไฟฟ้า     
       (หมายเหตุ 5) - - 4,489,036 4,489,036 
 

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 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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4  มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 

4.2 การวดัมูลค่ายุตธิรรมซ่ึงใช้ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้อย่างมสีาระส าคญั (ข้อมูลระดบัที ่3) 
 

รายการเคล่ือนไหวของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าถูกแสดงในหมายเหตุ 5 
 

 พนับาท 

การเปล่ียนแปลงของรายการก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท่ี์คงเหลือ  
   ณ วนัท่ีรายงาน (รวมอยูใ่นรายการ “ก าไรจากเงินลงทุน” ในงบก าไรขาดทุน) 85,392 
 

อตัราคิดลดท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมคือ ร้อยละ 5.04 ถึง 5.48 หากอตัราคิดลดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  
จะมีผลกระทบใหมู้ลค่ายติุธรรมลดลงจ านวน 74.12 ลา้นบาท หากอตัราคิดลดลดลงร้อยละ 1 จะมีผลกระทบ
ใหมู้ลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึนจ านวน 76.75 ลา้นบาท 
 

กองทุนรวมฯ มีนโยบายการบญัชีในการก าหนดว่าการโอนระหว่างระดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดข้ึน  
ณ วนัท่ีของเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดการโอน 
 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงส าหรับวิธีการประเมินมูลค่ายติุธรรมระหวา่งงวด 
 

4.3 ขั้นตอนการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม  
 

กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระในการค านวณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า
ส าหรับการรายงานในงบการเงินทุกปี และจดัให้มีการสอบทานมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในแต่ละไตรมาส 
ผูป้ระเมินอิสระจะรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารของกองทุนรวมฯ 
 

ขอ้มูลหลกัท่ีกองทุนรวมฯ ใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 เก่ียวขอ้งกบัอตัราคิดลด และประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต จาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีดงัต่อไปน้ี 
 

อตัราคิดลดท่ีน ามาใช ้ไดป้ระมาณการบนพ้ืนฐานของตน้ทุนของเงินทุน โดยใช ้capital asset pricing model 
(“CAPM”) โดยแบบจ าลอง CAPM ระบุว่าตน้ทุนของเงินทุนนั้นจะมีค่าเท่ากบัผลตอบแทนจากหลกัทรัพย ์
ท่ีปราศจากความเส่ียง บวกกบัความเส่ียงเฉพาะตวั ซ่ึงคือความเส่ียงของกองทุนรวมฯ เม่ือเทียบกบัตลาด 
(เบตา้) คูณดว้ยส่วนชดเชยความเส่ียงในตลาด 
 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) และราคาก๊าซธรรมชาติ  
 

กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระซ่ึงเป็นสมาชิกของผูใ้หบ้ริการขอ้มูลอิสระ เพ่ือเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระดับท่ี 3 ได้มีการวิเคราะห์ทุกวนัท่ีในรายงานระหว่างผู ้บริหาร 
ของกองทุนรวมฯ และผูป้ระเมินอิสระ โดยผูป้ระเมินอิสระไดมี้การน าเสนอรายงานเพื่ออธิบายสาเหตุของ 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรม 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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5 เงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 

 
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ ลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากบั  
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (“สัญญาฯ”) เพ่ือรับโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ท่ีมาจากการด าเนินงานผลิตไฟฟ้าและขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และผูใ้ช้ไฟฟ้า 
ในนิคมอุตสาหกรรม ครอบคลุมรายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัหมดอายสุัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั 
กฟผ. เงินลงทุนในสัญญาฯ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม ราคาทุนของเงินลงทุนเร่ิมแรกแสดงในราคาท่ีไดม้ารวมกบั
ตน้ทุนเก่ียวเน่ืองท่ีเกิดข้ึน  
 
การก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาฯ จะใชร้าคาซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ซ่ึงกองทุนรวมฯ 
จะจัดให้มีการประเมินราคาทุกปีนับจากวนัท่ีท่ีมีการประเมินราคาเงินลงทุนล่าสุดหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 
ของมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวอยา่งเป็นสาระส าคญั 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสัญญาฯ จะถูกรับรู้เป็นรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนใน
งบก าไรขาดทุน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนตามสัญญาฯ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินลงทุนตามสัญญาฯ - ราคายติุธรรมตน้งวด 4,930,644 5,682,608 
หกั  การตดัจ าหน่ายเงินลงทุนระหวา่งงวด (527,000) (462,500) 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 85,392 77,642 

เงินลงทุนตามสัญญาฯ - ราคายติุธรรมส้ินงวด 4,489,036 5,297,750 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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5 เงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า (ต่อ) 

 
รายละเอียดของเงินลงทุนตามสัญญาฯ มีดงัน้ี 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 วนัที่ 30 กนัยายน วนัที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินลงทุนตามสัญญาฯ - ราคาทุน 3,558,000 4,085,000 

การปรับมูลค่ายติุธรรม 931,036 845,644 

เงินลงทุนตามสัญญาฯ - ราคายติุธรรม 4,489,036 4,930,644 

 
6 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี - สุทธิ 

 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งกองทุนรวมฯ ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลกัทรัพย ์และ 
ค่านายทะเบียน ซ่ึงจะถูกทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายโดยใชว้ิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี รายการเคล่ือนไหวของ
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีในระหวา่งงวด ส าหรับเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้งวด 616 23,411 
เพ่ิมข้ึน 2,825 3,131 
ตดัจ าหน่าย (2,171) (19,395) 

ยอดส้ินงวด 1,270 7,147 

 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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7 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

 
รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุน มีดงัน้ี 
 
 จ านวน   
 หน่วยลงทุนที่   
 ออกจ าหน่ายและ มูลค่าหน่วยละ  

 ช าระแล้ว บาท พนับาท 
    

ยอดตน้งวด วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 600,000,000 6.9721 4,183,260 

การลดมูลค่าหน่วยลงทุน - (0.8783) (526,980) 

ยอดส้ินงวด วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 600,000,000 6.0938 3,656,280 

 
ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
ไดอ้นุมติัให้ลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.3650 บาท คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 219 ลา้นบาท และ 
ในอัตราหน่วยละ 0.5133 บาท คิดเป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 307.98 ลา้นบาทตามล าดับ  ซ่ึงมีการจ่ายคืนเงินลดทุน 
จดทะเบียนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 และในวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2561 ตามล าดบั 
โดยการลดเงินลงทุนจดทะเบียนดงักล่าว มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกิน เน่ืองจากกองทุนรวมฯ 
มีสภาพคล่องส่วนเกินภายหลงัการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการลดทุนของกองทุนรวมฯ 
 
รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสม ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้งวด  1,192,105 1,506,944 
บวก  รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 182,175 227,503 

 ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 85,392 77,642 

หกั   เงินปันผลจ่าย  (493,620) (523,980) 

ยอดส้ินงวด  966,052 1,288,109 

 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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8 เงนิปันผลจ่าย 

 
เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
จากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ในอตัราหน่วยละ 0.6160 บาท ส าหรับ
หน่วยลงทุนจ านวน 600,000,000 หน่วย รวมเป็นเงิน 369.60 ล้านบาท กองทุนรวมฯ จ่ายเงินปันผลเม่ือวนัท่ี  
30 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
จากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในอตัราหน่วยละ 0.2067 บาท ส าหรับ
หน่วยลงทุนจ านวน 600,000,000 หน่วย รวมเป็นเงิน 124.02 ล้านบาท กองทุนรวมฯ จ่ายเงินปันผลเม่ือวนัท่ี  
28 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 

9 ค่าใช้จ่าย 
 
บริษทัจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
 
บริษทัจดัการฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) 
 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
 
ค่าธรรมเนียมในการด าเนินงานของนายทะเบียนหลกัทรัพยคิ์ดเป็นรายปีในอตัราร้อยละ 0.032 ต่อปีของเงินทุน 
จดทะเบียนของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน) ทั้ งน้ีจะไม่เกินกว่า  
5 ลา้นบาทต่อปี 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

24 

 
10 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ 
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ 
รวมถึงกิจการท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น กิจการย่อย และกิจการท่ีเป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของกองทุนรวมฯ 
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ 
ค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ความสัมพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
- บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั เป็นบริษทัจดัการฯ 
- บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีระบุไวใ้นสัญญาฯ 
- ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
 
ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

ผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   
   ดอกเบ้ียรับ 63,398 86,874 
   

บริษทัจดัการฯ   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,119 3,692 
   

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 499 591 
   

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน   
   ค่าธรรมเนียมในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน - 5,661 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

25 

 
10 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ก) รายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

ผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   
   ดอกเบ้ียรับ 198,815 263,258 
   

บริษทัจดัการฯ   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9,719 11,376 
   

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 1,555 1,820 
   

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน   
   ค่าธรรมเนียมในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน - 16,799 
 

ข) ลูกหนีแ้ละยอดค้างช าระทีเ่กดิจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 วนัที่ 30 กนัยายน วนัที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

ลูกหนีจ้ากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ   
ผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   
   ลูกหน้ีจากสัญญาฯ 63,401 369,828 
   
ยอดค้างช าระทีเ่กดิจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ   
บริษทัจดัการฯ   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 3,119 3,627 
   

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย 499 580 
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