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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. 2561 และผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และขอ้มูลและอตัราส่วน
ทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
งบการเงนิที่ตรวจสอบ 
 

งบการเงินของกองทุนรวมฯ ประกอบดว้ย 
• งบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
• งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
• งบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• ขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนรวมฯ ตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีใน 
พระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้
เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 



 

  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเร่ือง การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบและไดน้ าเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองน้ี 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกจิการไฟฟ้า 
 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4 นโยบายการบญัชี 
เร่ือง เงินลงทุน และข้อ  7 เร่ือง เงินลงทุนในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 
กองทุนรวมฯ ลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า  (“สัญญาฯ”) ของบริษทั อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 1 จ ากัด (“บี .กริม 1”) และบริษัท อมตะ บี .กริม 
เพาเวอร์ 2 จ ากดั (“บี.กริม 2”) เพื่อรับโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าทั้ งสอง ณ  ว ัน ท่ี  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มี มูลค่าตามบัญชีจ านวน 
4,175.22 ล้านบาท และมีขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดั
มูลค่าเงินลงทุนเป็นจ านวน 228.43 ลา้นบาท ซ่ึงถูกรับรู้ในงบ
ก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ี
ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ก าหนดให้กิจการตอ้งวดั
มูลค่าเงินลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีในงบการเงิน บริษทั
จดัการฯ (“ผูบ้ริหาร”) ไดพิ้จารณามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน
ในสัญญาฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดว้ยวธีิพิจารณาจาก
รายได้ (Income Approach) ซ่ึงด าเนินการโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระ ภายใตว้ิธีน้ีกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับ
จนถึงวนัหมดอายสุัญญาจะถูกประมาณการและก าหนดอตัรา
คิดลดเพ่ือใชใ้นการค านวณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 
 

ขา้พเจา้ได้สอบถามผูบ้ริหารและผูป้ระเมินราคาอิสระ
เพื่อท าความเขา้ใจวิธีการที่ใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม
และขอ้สมมติฐานส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขา้พเจา้ประเมินความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ 
และความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ ขา้พเจา้ไม่
พบขอ้สังเกตท่ีมีสาระส าคญั 
 
ข้าพ เจ้ าป ระ เมิ นวิ ธี การวัด มู ลค่ ายุ ติ ธรรมโดยการ
เปรียบเทียบกับแนวทางการประเมินท่ีใช้ในอุตสาหกรรม 
รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐานหลกั
ดว้ยวธีิการ ดงัน้ี  
 

• ทดสอบความถูกตอ้งของอตัราค่าไฟฟ้าโดยการ
เปรียบเทียบกบัสูตรการค านวณอตัราค่าไฟฟ้า
ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

• ทดสอบอตัราก าลงัการผลิตและประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟ้าท่ีประมาณข้ึน โดยการเปรียบเทียบกับ
ผลการด าเนินงานในอดีตของบี.กริม 1 และ บี.
กริม 2 และสอบถามผูบ้ริหารเพื่อประเมินวา่อตัรา
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลหรือไม่  

 
 
 
 



 

  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 
ขา้พเจา้ให้ความส าคญัในเร่ืองน้ีเน่ืองจากมูลค่าตามบญัชีของ
เงินลงทุนมีสาระส าคญัคิดเป็นร้อยละ 94 ของสินทรัพยร์วม 
และวิธีการวดัมูลค่าเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการของผู ้บ ริหาร ประมาณการท่ี เก่ียวข้องกับ
สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีน ามาใช ้ไดแ้ก่ อตัราค่าไฟฟ้า ราคาก๊าซ
ธรรมชาติ ก าลังการผลิตและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า 
และอตัราคิดลด 

 
• ประเมินประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ี

คาดว่าจะได้รับจาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดย
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีต และประเมินความ
สมเหตุสมผลโดยค านึงถึงทั้ งปัจจัยภายในและ
ปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แผนการด าเนินงาน
ของโรงไฟฟ้า การเปล่ียนแปลงของกฎหมายหรือ
ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง และสถานการณ์ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตของโรงไฟฟ้า 

• สอบถามผู ้บ ริห ารใน เชิ งทดสอบ เก่ียวกับ 
ความสมเหตุสมผลของอตัราคิดลดท่ีใช้ ว่าเป็น
วิธีการท่ีใชโ้ดยแพร่หลายในอุตสาหกรรม และ
ตวัแปรท่ีใชห้าค่าความเส่ียงเฉพาะตวั (Individual 
risk premium) เห มาะสมกับความ เส่ี ยงของ
กองทุนรวมฯ 
 

จากวิธีการตรวจสอบขา้งตน้ ขา้พเจ้าพบว่าขอ้สมมติฐาน
หลกัท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนมีความ
สมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกับขอ้มูลทางการตลาดและ
อุตสาหกรรม 
 

 

ข้อมูลอ่ืน  
 

บริษทัจดัการฯ (“ผูบ้ริหาร”) เป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ 
ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงิน หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ี 
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ 
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหาร 



 

  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ  
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนรวมฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนรวมฯ หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี 
ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ 
อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต  และ
สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ี ไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุนรวมฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  



 

  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บ และประเมินวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนรวมฯ  ตอ้งหยุดการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูบ้ริหารว่า ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระและ 
ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่
กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูบ้ริหาร ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและ
ก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชี เวน้แต่กฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ขจรเกยีรต ิ อรุณไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
กรุงเทพมหานคร 
22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 



กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายตุิธรรม 

(ราคาทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มูลค่า 3,558 ลา้นบาท

และวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มูลค่า 4,085 ลา้นบาท) 7 4,175,215,000 4,930,644,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 85,256,407 90,504,643

ลูกหนีจากสัญญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 9, 14 (ข) 207,777,076 369,828,314

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี - สุทธิ 10 557,699 615,798

รวมสินทรัพย์ 4,468,806,182 5,391,592,755

หนีสิน

เจา้หนีอืนและคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 7,958,569 5,348,588

เงินปันผลคา้งจา่ย 13,316,739 10,866,491

หนีสินอืน 14,403 13,145

รวมหนีสิน 21,289,711 16,228,224

สินทรัพย์สุทธิ 4,447,516,471 5,375,364,531

สินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 11 3,656,280,000 4,183,260,000

กาํไรสะสม 11 791,236,471 1,192,104,531

สินทรัพย์สุทธิ 4,447,516,471 5,375,364,531

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 7.4125 8.9589

จาํนวนหน่วยลงทุนคงคา้ง (พนัหน่วย) 600,000 600,000

.......................................................................                             .......................................................................

              (  ชาลินี เลิศอริยรังสี  )                                                                   (  วรวทิย ์ทรัพยเ์จริญเลิศ  )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบดุล

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

บาท บาท มูลค่ายุติธรรม บาท บาท มูลค่ายุติธรรม

ประเภทเงินลงทุน

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า

เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าจาก

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จาํกดั และบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จาํกดั

โดยผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าดงักล่าว ครอบคลุมตงัแต่วนัที

1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัสินสุดระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์

   จากการประกอบกิจการไฟฟ้าวนัที 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ

วนัที 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ตามลาํดบั 3,558,000,000 4,175,215,000 100 4,085,000,000 4,930,644,000 100

รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า 3,558,000,000 4,175,215,000 100 4,085,000,000 4,930,644,000 100

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

ดอกเบียรับ 14 (ก) 343,193,775 546,211,620

รายไดอื้น 204,288 195,328

รวมรายได้ 343,398,063 546,406,948

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 14 (ก) 12,719,744 15,002,804

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 14 (ก) 2,035,159 2,400,449

ค่าธรรมเนียมในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 14 (ก) - 22,459,744

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 1,500,000 1,470,000

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,700,914 1,888,958

ค่าธรรมเนียมในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 1,052,167 1,070,000

ค่าใชจ่้ายอืน 3,209,139 3,510,252

รวมค่าใช้จ่าย 22,217,123 47,802,207

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 321,180,940 498,604,741

รายการขาดทุนจากเงินลงทุน

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขนึจากการประเมินมูลคา่เงินลงทุน 7 (228,429,000) (289,464,000)

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 92,751,940 209,140,741

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกําไรขาดทุน 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 321,180,940 498,604,741

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขนึจากการประเมินมูลคา่เงินลงทุน 7 (228,429,000) (289,464,000)

การเพมิขึนสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 92,751,940 209,140,741

การลดลงในทุนทีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและการจ่ายเงินปันผล

การลดมูลคา่หน่วยลงทุนจากการลดทุน

600,000,000 หน่วย มูลคา่ 0.8783 บาทต่อหน่วย

(พ.ศ. 2560 : มูลค่า 0.7708 บาทต่อหน่วย) 11 (526,980,000) (462,480,000)

เงินปันผลจ่าย

600,000,000 หน่วย มูลคา่ 0.8227 บาทต่อหน่วย

(พ.ศ. 2560 : มูลค่า 0.8733 บาทต่อหน่วย) 11, 12 (493,620,000) (523,980,000)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (927,848,060) (777,319,259)

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

สินทรัพย์สุทธิสินปี 4,447,516,471 5,375,364,531

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
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กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบกระแสเงินสด

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 92,751,940 209,140,741

รายการปรับกระทบการเพมิขึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิทีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน :

   การตดัจาํหน่ายเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์

     จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 7 527,000,000 462,500,000

   ลูกหนีจากสัญญาโอนผลประโยชน์

     จากการประกอบกิจการไฟฟ้าลดลง 162,051,238 26,229,119

   ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีเพมิขึน 10 (2,825,554) (3,130,762)

   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 10 2,883,653 25,925,820

   เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพมิขึน(ลดลง) 2,609,981 (482,884)

   หนีสินอืนเพมิขึน(ลดลง) 1,258 (125,295)

   ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 7 228,429,000 289,464,000

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,012,901,516 1,009,520,739

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

การลดมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน 11 (526,980,000) (462,480,000)

เงินปันผลจ่าย 11, 12 (491,169,752) (522,064,739)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,018,149,752) (984,544,739)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ (5,248,236) 24,976,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 90,504,643 65,528,643

85,256,407 90,504,643

ข้อมูลเพมิเติม :

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เงินปันผลคา้งจ่าย 13,316,739 10,866,491

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินปี
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กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

ข้อมูลและอตัราส่วนทางการเงินทสํีาคัญ

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

บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 8.9589 10.2544 9.8046 9.8887 11.2391

หกั การลดทุน (0.8783) (0.7708) (0.7499) (0.6699) (1.3373)

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน

   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.5353 0.8310 0.9094 0.5664 0.6313

   กาํไรทีเกิดขนึจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสัน - - - - 0.0001

   กาํไร(ขาดทุน)ทียงัไม่เกิดขึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน (0.3807) (0.4824) 0.8788 0.5908 0.2273

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทงัสิน 0.1546 0.3486 1.7882 1.1572 0.8587

หกั เงินปันผลจ่าย (0.8227) (0.8733) (0.5885) (0.5714) (0.8718)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสินปี 7.4125 8.9589 10.2544 9.8046 9.8887

อตัราส่วนการเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานต่อ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลยีระหว่างปี (ร้อยละ) 1.86 3.61 18.65 12.32 8.35

อตัราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพมิเตมิทสํีาคัญ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสินปี (พนับาท) 4,447,516 5,375,365 6,152,684 5,882,773 5,933,256

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลียระหวา่งปี (ร้อยละ) 0.45 0.82 0.83 0.85 0.81

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลียระหวา่งปี (ร้อยละ) 6.89 9.43 10.32 6.88 6.95

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขายเงินลงทุน

ระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งปี (ร้อยละ)* 5.20 4.35 3.97 3.72 15.25

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งปี (พนับาท) 4,980,469 5,795,975 5,752,583 5,637,139 6,170,244

ข้อมูลเพมิเตมิ

* 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

มูลค่าการซือขายเงินลงทุนระหวา่งปีไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตวัสัญญาใชเ้งิน และการซือหรือขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืน

หรือการขายโดยมีสัญญาซือคืน และคาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัตามระยะเวลาทีมีอยูใ่นระหวา่งปี
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กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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1 ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและก าหนดธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีลงทุนไวเ้ฉพาะเจาะจงในรายละเอียดของ
โครงการ กองทุนรวมฯ ระดมเงินลงทุนจากผูล้งทุนทัว่ไป โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการน าเงินท่ีไดจ้ากการระดม
เงินลงทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนเร่ิมแรกในสัญญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (“สัญญาฯ”)  จาก บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั (“บี.กริม 1”) และบริษทั 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากัด (“บี.กริม 2”) (“ผูโ้อนผลประโยชน์ฯ”) ทั้ งน้ีกองทุนรวมฯ อาจลงทุนในธุรกิจ
โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯ และผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขต
ท่ีสามารถกระท าได้ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎ
ขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนใดภายใตก้ฎหมาย
หลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
โครงการไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยไม่มีการก าหนดอายุของ
โครงการ อยา่งไรก็ดีหากกองทุนรวมฯ ไม่มีการลงทุนอ่ืนเพ่ิมเติม สญัญาฯ ซ่ึงเป็นการลงทุนแรกจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 
16 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ส าหรับ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามล าดบั 
 
เม่ือวนัท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 
เป็นตน้ไป 
 
กองทุนรวมฯ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั (“บริษทัจดัการฯ”) โดยมีธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 29.97 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 29.97) 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหาร เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี 

 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการจดัท างบการเงินของกองทุนรวมมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบ
ท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 
งบการเงินหลกั คือ งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์
สุทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นแบบท่ีสมบูรณ์เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
งบการเงินได้จดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้เร่ือง 
ท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชี 
 
การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใชป้ระมาณการ
ทางบญัชีท่ีส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชี
ของกองทุนรวมฯ ไปถือปฏิบติั กองทุนรวมฯ เปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือ ความซับซ้อน 
หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนั
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญและ
เกีย่วข้องกบักองทุนรวมฯ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินของกองทุนรวมฯ ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็น
เงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 

กองทุนรวมฯ ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ท่ีมีการปรับปรุงดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มี  
การประกาศแล้ว แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 
 

2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  15 เร่ือง รายได้จาก
สัญญาที่ท ากับลูกค้า ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลัง
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ ไม่ได้น ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือ
ปฏิบัตก่ิอนวนับังคบัใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ใชแ้ทน
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง 
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)    อสงัหาริมทรัพย ์
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มี  
การประกาศแล้ว แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จาก

สัญญาที่ท ากับลูกค้า ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลัง
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ ไม่ได้น ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือ
ปฏิบัตก่ิอนวนับังคบัใช้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่น้ีอ้างอิงหลักการว่า รายได้จะรับรู้เม่ือการ
ควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมไดน้ ามาใชแ้ทน
แนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
 
กองทุนรวมฯ รับรู้รายไดต้ามหลกัการส าคญัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
- ขั้นตอนแรก : ระบุสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
- ขั้นท่ีสอง : ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 
- ขั้นท่ีสาม : ก าหนดราคาของรายการ 
- ขั้นท่ีส่ี : ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญา 
- ขั้นท่ีหา้ : รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กองทุนรวมฯ ปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
 
กองทุนรวมฯ มีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยการ
ปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม  หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบ
สะสมยอ้นหลัง กับก าไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมต้นใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม  
 
กองทุนรวมฯ จะเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกส าหรับ
รอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารก าลงัอยูใ่น
ระหวา่งการประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มี  
การประกาศแล้ว แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 

2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกีย่วข้องกับเคร่ืองมือทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี ้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิกลุ่มนีส้ามารถน ามาใช้ก่อนวนัทีม่ผีลบังคบัใช้เฉพาะส าหรับรอบระยะเวลาทีเ่ร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงกองทุนรวมฯ ไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัตก่ิอนวนัทีม่ผีลบังคบัใช้ 
 

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

เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 19 

เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ย 
ตราสารทุน 

 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดังกล่าวข้างต้น จะน ามาใช้แทนและยกเลิก
มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของ 

ธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ี 

ท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เ ร่ื อ ง  ก ารบัญ ชีส าห รับ เงิน ลงทุ น ใน 

ตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการที ่ด าเน ิน 

ธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผย 

ขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มี  
การประกาศแล้ว แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 
2.2.2.2  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกีย่วข้องกับเคร่ืองมือทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี ้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิกลุ่มนีส้ามารถน ามาใช้ก่อนวนัทีม่ผีลบังคบัใช้เฉพาะส าหรับรอบระยะเวลาทีเ่ร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงกองทุนรวมฯ ไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัตก่ิอนวนัทีม่ผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ก าหนดหลกัการ
เก่ียวกบัการแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ และการหัก
กลบสินทรัพยท์างการเงินกับหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใชก้ับการจัด
ประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อจดัเป็นสินทรัพย์
ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจดัประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล 
ผลก าไรและขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานการณ์ท่ีท าให้สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตอ้งหกักลบกนั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ก าหนดใหก้องทุนรวมฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเก่ียวกบั
ความมีนยัส าคญัของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินของ
กองทุนรวมฯ และลกัษณะและระดบัของความเส่ียงที่เกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
กองทุนรวมฯ เปิดรับระหวา่งรอบระยะเวลารายงานและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
รวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มี 
การประกาศแล้ว แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 
2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกีย่วข้องกับเคร่ืองมือทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี ้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิกลุ่มนีส้ามารถน ามาใช้ก่อนวนัทีม่ผีลบังคบัใช้เฉพาะส าหรับรอบระยะเวลาทีเ่ร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงกองทุนรวมฯ ไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัตก่ิอนวนัทีม่ผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจัด
ประเภทรายการ การวดัมูลค่า การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
การค านวณการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 
- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี
แบ่งออกเป็นสามประเภทไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจ
ของกองทุนรวมฯ ในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 
ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยกองทุนรวมฯ สามารถ
เลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินท่ีตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
หรือกองทุนรวมฯ เลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนเม่ือเขา้
เง่ือนไขท่ีก าหนด 

- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มี  
การประกาศแล้ว แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 

 

2.2.2.2  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกีย่วข้องกับเคร่ืองมือทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี ้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิกลุ่มนีส้ามารถน ามาใช้ก่อนวนัทีม่ผีลบังคบัใช้เฉพาะส าหรับรอบระยะเวลาทีเ่ร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงกองทุนรวมฯ ไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัตก่ิอนวนัทีม่ผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 
- ขอ้ก าหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

ต่อ สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือสินทรัพยท์าง
การเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญา 
ค ้ าประกันทางการเงิน โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตข้ึนก่อน 
กองทุนรวมฯ ต้องพิจารณาการเปล่ียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ทาง
การเงินเป็นสามระดบั ในแต่ละระดบัจะก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อการดอ้ยค่าและการ
ค านวณวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้หรือ
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 ท่ีไม่มี
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั และลูกหน้ีตามสญัญาเช่า จะใชว้ธีิการ
อยา่งง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

 

- การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมีวตัถุประสงค์เพ่ือแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซ่ึงเกิด
จากกิจกรรมการบริหารความเส่ียงของกองทุนรวมฯ ท่ีใชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการ
จัดการฐานะเปิดท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้ น ๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อก าไรหรือ
ขาดทุน (หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกองทุน
รวมฯ เลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) วิธีการ
ดงักล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงภายใต้
การบัญชีป้องกันความเส่ียงเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มี  
การประกาศแล้ว แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 

2.2.2.2  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกีย่วข้องกับเคร่ืองมือทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี ้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิกลุ่มนีส้ามารถน ามาใช้ก่อนวนัทีม่ผีลบังคบัใช้เฉพาะส าหรับรอบระยะเวลาทีเ่ร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงกองทุนรวมฯ ไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัตก่ิอนวนัทีม่ผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง การป้องกันความเส่ียงของ 
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ให้ความชดัเจนเก่ียวกบัวธีิการทางบญัชีท่ีเก่ียวกบัการ
ป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุ
ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเขา้เง่ือนไข ให้แนวทางเก่ียวกบัเคร่ืองมือ
ป้องกันความเส่ียงในการป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ  
วา่สามารถถือโดยกองทุนรวมฯ ใด ๆ ภายในกองทุนรวมฯ มิใช่เฉพาะเพียงบริษทัใหญ่เท่านั้น 
และให้แนวทางในการท่ีจะระบุมูลค่าท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจา้ของไปยงั
ก าไรหรือขาดทุนส าหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ย
ตราสารทุน ให้ขอ้ก าหนดทางบญัชีส าหรับกรณีท่ีกองทุนรวมฯ ออกตราสารทุนให้แก่เจา้หน้ี
เพ่ือช าระหน้ีสินทางการเงินทั้ งหมดหรือบางส่วน กองทุนรวมฯ ตอ้งวดัมูลค่าตราสารทุนท่ี
ออกให้แก่เจา้หน้ีดว้ยมูลค่ายติุธรรม กองทุนรวมฯ ตอ้งตดัรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมด
หรือบางส่วนเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 ผลต่าง
ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน) ท่ีช าระ
และมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการน ามาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินฉบบั
เหล่าน้ีมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้ นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัท่ีได้มา และ 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินหมุนเวยีนในงบดุล 
 

2.4 เงนิลงทุน 
 

เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 

เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ ลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
กบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (“สญัญาฯ”) เพื่อรับโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ บี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 ท่ีมาจากการด าเนินงานผลิตไฟฟ้าและขายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และ
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม ครอบคลุมรายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัหมดอายสุัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เงินลงทุนในสัญญาฯ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม และราคาทุนของเงินลงทุนเร่ิมแรก
แสดงในราคาท่ีไดม้ารวมกบัตน้ทุนเก่ียวเน่ืองท่ีเกิดข้ึน  
 
การก าหนดมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสญัญาฯ จะใชร้าคาซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีไดรั้บอนุมติั
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ซ่ึงกองทุน
รวมฯ จะจดัให้มีการประเมินราคาอยา่งน้อยทุกปีนบัจากวนัท่ีท่ีมีการประเมินราคาเงินลงทุนล่าสุดหรือเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวอยา่งเป็นสาระส าคญั 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสัญญาฯ จะถูกรับรู้เป็นรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 

2.5 ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งกองทุนรวมฯ ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลกัทรัพย ์
และค่านายทะเบียน ซ่ึงจะถูกทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายโดยใชว้ธีิเสน้ตรงเป็นระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.6 การรับรู้รายได้ 

 
รายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในสญัญาฯ จะรับรู้เม่ือผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีจ านวน
มากกวา่ยอดอา้งอิงท่ีระบุไวใ้นสัญญาฯ ให้ถือวา่กองทุนรวมฯ ไดรั้บผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าท่ีเป็นส่วนเกินดงักล่าว เป็นรายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในสญัญาฯ 
 
รายได้ดอกเบ้ียรับอ่ืน นอกเหนือจากรายได้ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในสัญญาฯ จะรับรู้ตามเกณฑ์อตัรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

2.7 ค่าใช้จ่าย 
 
ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

2.8 ภาษีเงนิได้ 
 
กองทุนรวมฯ ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย  
 

2.9 การจ่ายเงนิปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ จะรับรู้ในดา้นหน้ีสินในงบการเงินของกองทุนรวมฯ 
ในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล  
 

2.10  ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงาน ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือ ผูจ้ดัการกองทุนรวมฯ  
ท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน 

 
การจ่ายปันผล 
 
3.1) กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 คร้ัง 

 
3.2) การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

 
3.2.1) บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ 
 
3.2.2) การค านวณก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ บริษัทจัดการจะค านวณโดยหักก าไรสุทธิของกองทุนรวมฯ  

ดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน (unrealised gain) จากการประเมินราคาทรัพยสิ์นตามสัญญาฯ รวมทั้ งการ

ปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทุนรวมฯ 

 
(ข) เงินส ารองท่ีกนัไวเ้พ่ือซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน

รวมฯ ตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการของกองทุนรวมฯ และหนงัสือช้ีชวน หรือท่ี
บริษทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

 
(ค) เงินส ารองท่ีกนัไวเ้พ่ือการจ่ายช าระหน้ีเงินกูย้มืหรือภาระผกูพนัของกองทุนรวมฯ ตามนโยบาย

การกูย้ืมเงินท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมฯ และหนงัสือช้ีชวนหรือท่ี
บริษทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

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

3.2.3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผล 
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3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน (ต่อ) 

 
การจ่ายปันผล (ต่อ) 
 
3.3) บริษทัจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 90 วนันับตั้งแต่วนัส้ินรอบ

บัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้ นหรือวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้ น แล้วแต่กรณี  
เวน้แต่ กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
3.4) เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
 

3.4.1) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหวา่งปีมีมูลค่าต ่ากวา่
หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น และให้สะสม 
เงินปันผลดงักล่าวเพ่ือน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดถดัไป 

 
3.4.2) ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษทัจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว ้เวน้แต่ 

กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตาม
กฎหมาย ไดมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศก าหนด สั่งการ เห็นชอบและ/หรือผ่อนผนั
เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้ น ทั้ งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ 
ท่ีจะด าเนินการดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ทุกประการ และไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจ่ายเงินปันผล 

 
การลดทุน 
 
กองทุนรวมฯ จะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เฉพาะเม่ือเขา้กรณีดงัต่อไปน้ี 
 
1) กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยูภ่ายหลงัจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานและ

การจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีตอ้งปรากฏขอ้เท็จจริงดว้ยวา่กองทุนรวมฯ ไม่มีก าไรสะสมเหลืออยูแ่ลว้ และ/หรือ 
 
2) กองทุนรวมฯ มีรายการค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุตอ้งน าไปใชใ้นการค านวณก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้

ของกองทุนรวมฯ และ/หรือ 
 
3) กรณีอ่ืนใดท่ีมีมติของผูถื้อหน่วยลงทุนใหล้ดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
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3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน (ต่อ) 

 
การลดทุน (ต่อ) 
 
ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2557 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไดมี้มติอนุมติั 
ใหแ้กไ้ขโครงการในเร่ืองของการลดทุนจดทะเบียนเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 
 
4) กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากการไดรั้บโอนผลประโยชน์ตามสัญญาฯ จากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

ส าหรับผลการด าเนินงานในงวดการด าเนินงานตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน และผลการ
ด าเนินงานในงวดการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี โดยบริษทัจดัการฯ จะ
ด าเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยอา้งอิงจากประมาณการผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า โดยวธีิคิดลดกระแสเงินสด (discounted cash flow)  

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

4 ประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั ข้อสมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์
ขณะนั้น 
 
กองทุนรวมฯ มีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็น
สาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า  
มีดงัน้ี 
 
มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสญัญาฯ ซ่ึงไม่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่อง วดัมูลค่าโดยใชก้ารพิจารณากระแส
เงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสัญญาฯ ซ่ึงพิจารณาบนสมมติฐานท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ระหวา่งประเทศ, ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) และราคาก๊าซธรรมชาติ กระแสเงินสด
ในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีอตัราคิดลดระหวา่งร้อยละ 4.86 ถึงร้อยละ 5.08 
ต่อปี ทั้งน้ี กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระในการประเมินราคาของผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตาม
สญัญาฯ  
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5 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกองทุนรวมฯ เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วน 
ไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน 
การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนและขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

6 มูลค่ายุตธิรรม 
 
6.1 การประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
• ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

(ขอ้มูลระดบั 1) 
• ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับ 1 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ 

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

• ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อา้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ี 
ไม่สามารถสงัเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

 ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้าง     
   พ้ืนฐานโรงไฟฟ้า     
    (หมายเหตุ 7) - - 4,175,215 4,175,215 
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6 มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
6.1 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 7) - - 4,930,644 4,930,644 

 
6.2 การวดัมูลค่ายุตธิรรมซ่ึงใช้ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้อย่างมสีาระส าคญั (ข้อมูลระดบัที ่3) 

 
รายการเคล่ือนไหวของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าถูกแสดงในหมายเหต ุ7 
 
 พนับาท 
  

การเปล่ียนแปลงของรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท่ี์คงเหลือ  
   ณ วนัท่ีรายงาน (รวมอยูใ่นรายการ “ขาดทุนจากเงินลงทุน” ในงบก าไรขาดทุน) (228,429) 
 
อตัราคิดลดท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมคือ ร้อยละ 4.86 ถึงร้อยละ 5.08 หากอตัราคิดลดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 
จะมีผลกระทบให้มูลค่ายติุธรรมลดลงจ านวน 57.94 ลา้นบาท หากอตัราคิดลดลดลงร้อยละ 1 จะมีผลกระทบ
ใหมู้ลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึนจ านวน 59.82 ลา้นบาท  
 
กองทุนรวมฯ มีนโยบายการบญัชีในการก าหนดวา่การโอนระหว่างระดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดข้ึน  
ณ วนัท่ีของเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดการโอน 
 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงส าหรับวธีิการประเมินมูลค่ายติุธรรมระหวา่งปี 



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

28 

 
6 มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
6.3 ขั้นตอนการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 

 
กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระในการค านวณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า
ส าหรับการรายงานในงบการเงินทุกปี และจดัให้มีการสอบทานมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในแต่ละไตรมาส  
ผูป้ระเมินอิสระจะรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหาร 
 
ขอ้มูลหลกัท่ีกองทุนรวมฯ ใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 เก่ียวขอ้งกบัอตัราคิดลด และประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต จาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีดงัต่อไปน้ี  
 
อตัราคิดลดท่ีน ามาใช ้ไดป้ระมาณการบนพ้ืนฐานของตน้ทุนของเงินทุน โดยใช ้capital asset pricing model 
(“CAPM”) โดยแบบจ าลอง CAPM ระบุวา่ตน้ทุนค่าเสียโอกาสของเงินทุนนั้นจะมีค่าเท่ากบัผลตอบแทนจาก
หลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง บวกกบัความเส่ียงเฉพาะตวั ซ่ึงความเส่ียงเฉพาะตวั คือ ความเส่ียงของ
กองทุนรวมฯ เม่ือเทียบกบัตลาด (เบตา้) คูณดว้ยส่วนชดเชยความเส่ียงในตลาด 
 
สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ,  
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) และราคาก๊าซธรรมชาติ  
 
กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระซ่ึงเป็นสมาชิกของผูใ้หบ้ริการขอ้มูลอิสระ เพ่ือเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระดับท่ี 3 ได้มีการวิเคราะห์ทุกวนัท่ีในรายงานระหว่างผูบ้ริหารและ 
ผูป้ระเมินอิสระ โดยผูป้ระเมินอิสระไดมี้การน าเสนอรายงานเพื่ออธิบายสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของ
มูลค่ายติุธรรม 



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

29 

 
7 เงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า  

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนตามสญัญาฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินลงทุนตามสัญญาฯ - ราคายติุธรรมตน้ปี 4,930,644 5,682,608 
หกั  การตดัจ าหน่ายเงินลงทุนระหวา่งปี (527,000) (462,500) 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน (228,429) (289,464) 

เงินลงทุนตามสัญญาฯ - ราคายติุธรรมส้ินปี 4,175,215 4,930,644 
 

รายละเอียดของเงินลงทุนตามสญัญาฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

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

การปรับมูลค่ายติุธรรม 617,215 845,644 

 เงินลงทุนตามสญัญาฯ - ราคายติุธรรม 4,175,215 4,930,644 
 

8 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

   อตัราดอกเบีย้  
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 ต่อปี  
เงนิฝากธนาคาร พนับาท พนับาท (ร้อยละ) 
    

บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัเอกสิทธ์ิ 71,924 79,603 0.125 

บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 13,333 10,902 - 

รวมเงินฝากธนาคาร 85,257 90,505  
 

9 ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

รายไดด้อกเบ้ียคา้งรับ (หมายเหตุ 14 ข)) 207,777 369,828 

ลูกหน้ีจากสญัญาฯ 207,777 369,828 
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10 ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี - สุทธิ 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีในระหวา่งปี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้ปี 616 23,411 
เพ่ิมข้ึน 2,826 3,131 

ตดัจ าหน่าย (2,884) (25,926) 

ยอดส้ินปี 558 616 

 
11 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

 

รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุน มีดงัน้ี 
 

 

จ านวน 
หน่วยลงทุนที่ 

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแล้ว 

 
มูลค่าหน่วยละ 

บาท พนับาท 
    

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 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 600,000,000 6.9721 4,183,260 
การลดมูลค่าหน่วยลงทุน - (0.8783) (526,980) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 
ในอตัราหน่วยละ 0.5133 บาท คิดเป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 307.98 ลา้นบาท ตามล าดับ ซ่ึงมีการจ่ายคืนเงินลดทุน 
จดทะเบียนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 และในวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2561 ตามล าดบั 
โดยการลดเงินลงทุนจดทะเบียนดงักล่าว มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกิน เน่ืองจากกองทุน
รวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินภายหลงัการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการลดทุนของกองทุนรวมฯ 
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11 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้ปี 1,192,104 1,506,943 
บวก รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 321,181 498,605 
 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน (228,429) (289,464) 

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

ยอดส้ินปี 791,236 1,192,104 
 

12 เงนิปันผลจ่าย 
 

พ.ศ. 2561 
 

เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 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 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก
รายได้จากการลงทุนสุทธิส 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 
 

พ.ศ. 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในอตัราหน่วยละ 0.6194 บาท ส าหรับ 
หน่วยลงทุนจ านวน 600,000,000 หน่วย รวมเป็นเงิน 371.64 ลา้นบาท โดยเงินปันผลจ่ายเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก
รายได้จากการลงทุนสุทธิส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในอตัราหน่วยละ 0.2539 บาท ส าหรับ
หน่วยลงทุนจ านวน 600,000,000 หน่วย รวมเป็นเงิน 152.34 ลา้นบาท โดยเงินปันผลจ่ายเม่ือวนัท่ี 28 กันยายน  
พ.ศ. 2560 



กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

32 

 
13 ค่าใช้จ่าย 

 
บริษทัจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
ดงัต่อไปน้ี  
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บริษัทจัดการฯ จะมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี  
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) 

 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
 
ค่าธรรมเนียมในการด าเนินงานของนายทะเบียนหลกัทรัพยคิ์ดเป็นรายปีในอตัราร้อยละ 0.032 ต่อปีของเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ทั้ งน้ีจะไม่เกินกว่า 5 ลา้นบาท 
ต่อปี 
 

14 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือถูก
ควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ 
รวมถึงกิจการท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น กิจการย่อย และกิจการท่ีเป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของกองทุน
รวมฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ 
ค านึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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14 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ความสมัพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

• บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั เป็นบริษทัจดัการฯ 
• บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีระบุไวใ้นสญัญาฯ 
• ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
• ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

 

ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

ผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   
   ดอกเบ้ียรับ 343,194 546,212 
   

บริษทัจดัการฯ    
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ   12,720 15,003 
   

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 2,035 2,400 
   

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน   
   ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน - 22,460 

 

ข) ลูกหนีแ้ละยอดค้างช าระทีเ่กดิจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

ลูกหนีจ้ากการด าเนนิงานของกองทุนรวมฯ   
ผูโ้อนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า   
   ลูกหน้ีจากสญัญาฯ (หมายเหตุ 9) 207,777 369,828 
   

ยอดค้างช าระทีเ่กดิจากการด าเนนิงานของกองทุนรวมฯ   
บริษทัจดัการฯ   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย   6,120 3,627 
   

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย 979 580 
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15 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทุนรวมฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง กองทุนรวมฯ ไม่มีความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเน่ืองจากกองทุนรวมฯ ไม่มีรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด สินทรัพยท์างการเงินท่ีอาจท าให้กองทุนรวมฯ มีความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากกบัธนาคารและอตัราดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุนในสญัญาฯ 
 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สญัญาอาจไม่ปฏิบติัตามสญัญา ซ่ึงอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจาก
สินทรัพยท์างการเงินของกองทุนรวมฯ ความเส่ียงด้านการให้สินเ ช่ือเกิดจากความเส่ียงในการด าเนินงานของ  
บี.กริม1 และ บี.กริม2 
 

กองทุนรวมฯ มีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ เน่ืองจากกองทุนรวมฯ มีการลงทุนอยูใ่นกลุ่มธุรกิจ 
ท่ีไม่ต่างกนัไดแ้ก่ ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อยา่งไรก็ตาม บี.กริม1 และ บี.กริม2 ไม่มีความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
และบริษทัจดัการฯ เช่ือวา่กองทุนรวมฯ ไม่มีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ืออ่ืนซ่ึงประเมินจากประสบการณ์การช าระเงิน
ในอดีต และปัจจยัอ่ืน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
 

กองทุนรวมฯ ไดด้ ารงสินทรัพย ์เช่น เงินสด ท่ีเพียงพอเพ่ือด ารงสภาพคล่อง  
 

มูลค่ายติุธรรม 
 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนของกองทุนรวมฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ท่ีไม่ได้
แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามท่ีปรากฏในงบการเงิน มีมูลค่าใกลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมี
ระยะเวลาครบก าหนดสั้น และมีอตัราดอกเบ้ียคลา้ยคลึงกบัอตัราดอกเบ้ียตลาดในปัจจุบนั 
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16 ข้อมูลเกีย่วกบัการขายเงนิลงทุน 

 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 กองทุนรวมฯ ตดัจ าหน่ายเงินลงทุนเป็นจ านวน 527.00 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 462.50 ลา้นบาท) 
โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 10.58 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 7.98) 
 

17 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในสัญญาฯ และด าเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น 
นอกจากน้ีไม่มีความความแตกต่างระหวา่งงบการเงิน และรายงานส่วนการด าเนินงาน ดงันั้นจึงไม่มีความจ าเป็นใน
การแสดงขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน 
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