
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
ซ่ึงประกอบดว้ย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนส าหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูล
และอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
แบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนรวมฯ เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี 
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการ 
ให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่า 
จะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญทั้ งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล 
ทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 

 

ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3445 
กรุงเทพมหานคร 
13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 



กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบดุล

ณ วันท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายตุิธรรม 

(ราคาทุน ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มูลค่า 3,250 ลา้นบาท

และวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มูลค่า 3,558 ลา้นบาท) 5 3,995,404,000 4,175,215,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 85,685,752 85,256,407

ลูกหนีจากสัญญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 10 ข) 104,418,610 207,777,076

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี - สุทธิ 6 749,433 557,699

รวมสินทรัพย์ 4,186,257,795 4,468,806,182

หนีสิน

เจา้หนีอืนและคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 7,066,765 7,958,569

เงินปันผลคา้งจา่ย 14,762,152 13,316,739

หนีสินอืน 13,078 14,403

รวมหนีสิน 21,841,995 21,289,711

สินทรัพย์สุทธิ 4,164,415,800 4,447,516,471

สินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 7 3,348,300,000 3,656,280,000

กาํไรสะสม 7 816,115,800 791,236,471

สินทรัพย์สุทธิ 4,164,415,800 4,447,516,471

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 6.9406 7.4125

จาํนวนหน่วยลงทุนคงคา้ง (พนัหน่วย) 600,000 600,000

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

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

(  ชาลินี เลิศอริยรังสี  )                                                                 (  วรวทิย ์ทรัพยเ์จริญเลิศ  )
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กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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 3,250,000,000 3,995,404,000 100 3,558,000,000 4,175,215,000 100

รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า 3,250,000,000 3,995,404,000 100 3,558,000,000 4,175,215,000 100

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

ดอกเบียรับ 10 ก) 48,697,857 67,761,235

รายไดอื้น 22,488 89,248

รวมรายได้ 48,720,345 67,850,483

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9, 10 ก) 2,779,473 3,332,922

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 9, 10 ก) 444,716 533,268

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 386,438 373,973

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9 370,642 424,064

ค่าธรรมเนียมในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 249,666 267,500

ค่าใชจ่้ายอืน 1,482,511 1,007,874

รวมค่าใช้จ่าย 5,713,446 5,939,601

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 43,006,899 61,910,882

รายการขาดทุนจากเงินลงทุน

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขนึจากการประเมินมูลคา่เงินลงทุน (43,568,000) (17,148,000)

การเพมิขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (561,101) 44,762,882

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

งบกําไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

ดอกเบียรับ 10 ก) 104,418,610 135,416,699

รายไดอื้น 54,984 123,575

รวมรายได้ 104,473,594 135,540,274

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9, 10 ก) 5,528,750 6,599,643

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 9, 10 ก) 884,600 1,055,943

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 768,630 743,836

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9 737,212 843,467

ค่าธรรมเนียมในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 499,333 532,060

ค่าใชจ่้ายอืน 2,324,740 1,679,617

รวมค่าใช้จ่าย 10,743,265 11,454,566

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 93,730,329 124,085,708

รายการกําไรจากเงินลงทุน

กาํไรทียงัไม่เกิดขนึจากการประเมินมูลคา่เงินลงทุน 5 128,189,000 82,784,000

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 221,919,329 206,869,708

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

งบกําไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 93,730,329 124,085,708

กาํไรทียงัไม่เกิดขนึจากการประเมินมูลคา่เงินลงทุน 5 128,189,000 82,784,000

การเพมิขึนสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 221,919,329 206,869,708

การลดลงในทุนทีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและการจ่ายเงินปันผล

การลดมูลคา่หน่วยลงทุนจากการลดทุน

600,000,000 หน่วย มูลคา่ 0.5133 บาทต่อหน่วย 

 (พ.ศ. 2561 : มูลค่า 0.3650 บาทต่อหน่วย) 7 (307,980,000) (219,000,000)

เงินปันผลจ่าย

600,000,000 หน่วย มูลคา่ 0.3284 บาทต่อหน่วย 

 (พ.ศ. 2561 : มูลค่า 0.6160 บาทต่อหน่วย) 8 (197,040,000) (369,600,000)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (283,100,671) (381,730,292)

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

สินทรัพย์สุทธิสินงวด 4,164,415,800 4,993,634,239

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพมิขนึในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 221,919,329 206,869,708

รายการปรับกระทบการเพมิขนึสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิทีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน :

   การตดัจาํหน่ายเงินลงทุนตามสญัญาโอนผลประโยชน์

     จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 5 308,000,000 219,000,000

   ลูกหนีจากสัญญาโอนผลประโยชน ์

     จากการประกอบกิจการไฟฟ้าลดลง 103,358,466 234,411,615

   คา่ใชจ้่ายรอตดับญัชีเพมิขนึ 6 (1,486,643) (1,700,914)

   การตดัจาํหน่ายคา่ใชจ่้ายรอตดับญัชี 6 1,294,909 1,459,265

   เจา้หนีอืนและคา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายเพมิขนึ(ลดลง) (891,804) 3,198,980

   หนีสินอืนลดลง (1,325) (4,495)

   กาํไรทียงัไม่เกิดขนึจากการประเมินมูลคา่เงินลงทุน 5 (128,189,000) (82,784,000)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 504,003,932 580,450,159

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การลดมูลคา่หน่วยลงทุนจากการลดทุน 7 (307,980,000) (219,000,000)

เงินปันผลจ่าย (195,594,587) (369,040,649)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (503,574,587) (588,040,649)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 429,345 (7,590,490)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 85,256,407 90,504,643

85,685,752 82,914,153

ข้อมูลเพมิเติม :

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เงินปันผลคา้งจา่ย 14,762,152 11,425,842

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

ข้อมูลและอตัราส่วนทางการเงินทสํีาคัญ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 7.4125 8.9589 10.2544 9.8046 9.8887

หกั การลดทุน (0.5133) (0.3650) (0.4058) (0.3441) (0.3258)

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน

   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.1562 0.2068 0.2540 0.2900 0.2678

   กาํไร(ขาดทุน)ทียงัไม่เกิดขึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 0.2136 0.1380 0.0827 0.5059 (0.0971)

0.138 0.0827 0.5059 -0.0971
รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทงัสิน 0.3698 0.3448 0.3367 0.7959 0.1707

หกั เงินปันผลจ่าย (0.3284) (0.6160) (0.6194) (0.2985) (0.3036)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสินงวด 6.9406 8.3227 9.5659 9.9579 9.4300

อตัราส่วนการเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานต่อ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลยีสําหรับงวด (ร้อยละ) 5.16 4.01 3.37 8.27 1.79

อตัราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพมิเตมิทสํีาคัญ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสินงวด (พนับาท) 4,164,416 4,993,634 5,739,542 5,974,780 5,658,048

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.25 0.22 0.40 0.41 0.41

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 2.43 2.63 2.94 3.42 3.23

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขายเงินลงทุน

ระหวา่งงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 3.99 2.37 2.27 1.98 1.89

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (พนับาท) 4,303,902 5,158,831 5,991,665 5,773,552 5,717,163

ข้อมูลเพมิเตมิ

* 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

มูลค่าการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตวัสัญญาใชเ้งิน และการซือหรือขายเงินลงทุนโดยมีสัญญา

ขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซือคืน และคาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัตามระยะเวลาทีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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1 ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และก าหนดธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีลงทุนไวเ้ฉพาะเจาะจงในรายละเอียด 
ของโครงการ กองทุนรวมฯ ระดมเงินลงทุนจากผูล้งทุนทัว่ไป โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการน าเงินท่ีไดจ้ากการระดม
เงินลงทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนเร่ิมแรกในสัญญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (“สัญญาฯ”) จาก บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั (“บี.กริม 1”) และบริษัท 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั (“บี.กริม 2”) (“ผูโ้อนผลประโยชน์ฯ”) ทั้งน้ีกองทุนรวมฯ อาจลงทุนในธุรกิจโครงสร้าง
พ้ืนฐานอ่ืน ๆ เพ่ือก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯ และผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใตข้อบเขตท่ีสามารถ
กระท าไดต้ามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอื่น ๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยอ์ื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นใดภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย ์  
และ/หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
กองทุนรวมฯ ไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยไม่มีการก าหนดอายุ 
ของโครงการ อยา่งไรก็ดีหากไม่มีการลงทุนอ่ืนเพ่ิมเติม สัญญาฯ ซ่ึงเป็นการลงทุนแรกจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 16 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ส าหรับ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามล าดบั 
 
กองทุนรวมฯ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั (“บริษทัจดัการฯ”) โดยมีธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 29.97 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและจ าหน่ายแลว้ (ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 29.97) 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีน าเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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2 นโยบายการบัญชี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงิน 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล และมีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามข้อก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย ์
 

อย่างไรก็ตาม ไดมี้การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนด 
ในมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัที่ 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กับงบการเงินส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 
ท่ีจดัท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชี  
ท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อกองทุนรวมฯ 
 

กองทุนรวมฯ ไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี  
การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ผูบ้ริหารของบริษทั
จดัการฯ อยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช ้
 

3 การประมาณการ 
 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบ
ต่อการน านโยบายการบัญชีมาใช้ และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยส าคญัในการน านโยบายการบัญชีของ
กองทุนรวมฯ และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบั  
งบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
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4 มูลค่ายุติธรรม 

 
4.1 การประเมินมูลค่ายุติธรรม 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
• ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 
• ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับ 1 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ 

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

• ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อา้งอิงจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ข้อมูลท่ี 
ไม่สามารถสังเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัที่ 3) 

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
 ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2 ข้อมูลระดับท่ี 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรัพย์     
   เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้าง     
      พ้ืนฐานโรงไฟฟ้า     
       (หมายเหตุ 5) - - 3,995,404 3,995,404 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
 ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2 ข้อมูลระดับท่ี 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรัพย์     
   เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้าง     
      พ้ืนฐานโรงไฟฟ้า     
          (หมายเหตุ 5) - - 4,175,215 4,175,215 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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4  มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

4.2 การวัดมูลค่ายุติธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้อย่างมีสาระส าคัญ (ข้อมูลระดับท่ี 3) 
 

การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าถูกแสดงในหมายเหตุ 5 
 

 พนับาท 

การเปล่ียนแปลงของรายการก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท่ี์คงเหลือ  
   ณ วนัท่ีรายงาน รวมอยูใ่นรายการ “ก าไรจากเงินลงทุน” ในงบก าไรขาดทุน 128,189 
 

อตัราคิดลดท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมคือ ร้อยละ 4.86 ถึง 5.08 หากอตัราคิดลดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  
จะมีผลกระทบให้มูลค่ายติุธรรมลดลงจ านวน 48.35 ลา้นบาท หากอตัราคิดลดลดลงร้อยละ 1 จะมีผลกระทบ
ให้มูลค่ายติุธรรมเพ่ิมขึ้นจ านวน 49.89 ลา้นบาท 
 

นโยบายการบัญชีของกองทุนรวมฯ ไดก้ าหนดว่าการโอนระหว่างระดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดขึ้น  
ณ วนัท่ีของเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ อนัเป็นเหตุให้เกิดการโอน 
 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงส าหรับวิธีการประเมินมูลค่ายติุธรรมระหว่างงวด 
 

4.3 ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม  
 

กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระในการค านวณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า
ส าหรับการรายงานในงบการเงินทุกปี และจดัให้มีการสอบทานมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในแต่ละไตรมาส 
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 ระบุว่าตน้ทุนของเงินทุนนั้นจะมีค่าเท่ากบัผลตอบแทนจากหลกัทรัพย ์
ท่ีปราศจากความเส่ียง บวกกบัความเส่ียงเฉพาะตวั ซ่ึงความเส่ียงเฉพาะตวั คือความเส่ียงของกองทุนรวมฯ 
เม่ือเทียบกบัตลาด (เบตา้) คูณดว้ยส่วนชดเชยความเส่ียงในตลาด 
 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) และราคาก๊าซธรรมชาติ  
 

กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระซ่ึงเป็นสมาชิกของผูใ้ห้บริการขอ้มูลอิสระ เพื่อเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระดับท่ี 3 ได้มีการวิเคราะห์ทุกวนัท่ีในรายงานระหว่างผูบ้ริหารและ 
ผูป้ระเมินอิสระ โดยผูป้ระเมินอิสระได้มีการน าเสนอรายงานเพื่ออธิบายสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของ 
มูลค่ายติุธรรม 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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5 เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนตามสัญญาฯ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินลงทุนตามสัญญาฯ - ราคายติุธรรมตน้งวด 4,175,215 4,930,644 
ตดัจ าหน่าย (308,000) (219,000) 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าเงินลงทนุ 128,189 82,784 

เงินลงทุนตามสัญญาฯ - ราคายติุธรรมส้ินงวด 3,995,404 4,794,428 

 
รายละเอียดของเงินลงทนุตามสัญญาฯ มีดงัน้ี 
 
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 วันที่ 30 มิถนุายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินลงทุนตามสัญญาฯ - ราคาทุน 3,250,000 3,558,000 

ปรับมูลค่ายติุธรรม 745,404 617,215 

เงินลงทุนตามสัญญาฯ - ราคายติุธรรม 3,995,404 4,175,215 

 
6 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี - สุทธ ิ

 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้งวด 558 616 
เพ่ิมขึ้น 1,487 1,701 
ตดัจ าหน่าย (1,295) (1,459) 

ยอดส้ินงวด 750 858 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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7 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

 
การเปล่ียนแปลงของหน่วยลงทุน มีดงัน้ี 
 
 จ านวน   
 หน่วยลงทุนที ่   
 ออกจ าหน่ายและ มูลค่าหน่วยละ  

 ช าระแล้ว บาท พนับาท 
    

ยอดตน้งวด 600,000,000 6.0938 3,656,280 

การลดมูลค่าหน่วยลงทนุ - (0.5133) (307,980) 

ยอดส้ินงวด 600,000,000 5.5805 3,348,300 

 
ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ไดอ้นุมติัให้ลดมูลค่าของหน่วยลงทุน
ในอตัราหน่วยละ 0.5133 บาท เป็นจ านวน 307.98 ลา้นบาท ซ่ึงมีการจ่ายคืนเงินลดทุนจดทะเบียนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยการลดเงินลงทุนจดทะเบียนดงักล่าว มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่อง
ส่วนเกินภายหลงัการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการลดทุนของกองทุนรวมฯ 
 
การเปล่ียนแปลงของก าไรสะสมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้งวด  791,236 1,192,104 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 93,731 124,086 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าเงินลงทนุ 128,189 82,784 

เงินปันผลจ่าย  (197,040) (369,600) 

ยอดส้ินงวด  816,116 1,029,374 

 
8 เงินปันผลจ่าย 

 
ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากรายได้
จากการลงทุนสุทธิส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ในอตัราหน่วยละ 0.3284 บาท ส าหรับหน่วยลงทุน
จ านวน 600,000,000 หน่วย เป็นจ านวน 197.04 ลา้นบาท ซ่ึงมีการจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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9 ค่าใช้จ่าย 

 
บริษทัจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
 
บริษทัจดัการฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นรายเดือนจากกองทุนรวมฯ ในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) 
 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 
ค่าธรรมเนียมในการด าเนินงานของนายทะเบียนหลกัทรัพยค์ิดเป็นรายปีในอตัราร้อยละ 0.032 ต่อปีของเงินทุน 
จดทะเบียนของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน) ทั้งน้ีจะไม่เกินกว่า  
5 ลา้นบาทต่อปี 
 

10 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม ท่ีมีอ านาจควบคุม
กองทุนรวมฯ หรือถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ รวมถึงกิจการที่ท  า
หน้าท่ีถือหุ้น กิจการยอ่ย และกิจการท่ีเป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกนักบักองทุนรวมฯ นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารส าคญั รวมถึงกรรมการหรือพนักงานของกองทุนรวมฯ 
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์
มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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10 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
ความสัมพนัธข์องบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส 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 าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

ผูโ้อนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า   
   ดอกเบ้ียรับ 48,698 67,761    
   

บริษทัจดัการฯ   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,779 3,333 
   

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯ   
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 445 533 
 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

ผูโ้อนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า   
   ดอกเบ้ียรับ 104,419 135,417 
   

บริษทัจดัการฯ   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,529 6,600 
   

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯ   
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 885 1,056 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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10 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
ข) ลูกหนีแ้ละยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ 

 
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 วันที่ 30 มิถนุายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

ลูกหนีจ้ากการด าเนนิงานของกองทุนรวมฯ   
ผูโ้อนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า   
   ลูกหน้ีจากสัญญาฯ 104,419 207,777 
   

ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการด าเนนิงานของกองทุนรวมฯ   
บริษทัจดัการฯ   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย   5,529 6,120 
   

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯ   
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย 885 979 
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