
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
ซึ่งประกอบดว้ย งบดุล และงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุน
ส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด 
และข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูล 
ทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกองทุนรวมฯ เป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูล 
ทางการเงนิระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล  
โดยผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธกีาร
สอบถามบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัชี และการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบ
ทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคัญทัง้หมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนัน้ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ี 
ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 

ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3445 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



กองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบดลุ

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายุตธิรรม 

(ราคาทุน ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มลูค่า 2,559 ลา้นบาท

และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มลูค่า 3,558 ลา้นบาท) 5 2,948,626,000 4,175,215,000

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 93,753,440 85,256,407

ลูกหนีจากสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 10 ข) 50,778,439 207,777,076

ลูกหนีอนื 24,125 -

ค่าใชจ้า่ยรอการตดับญัช ี- สุทธิ 6 1,093,308 557,699

รวมสินทรพัย์ 3,094,275,312 4,468,806,182

หนีสิน

เจา้หนอีนืและค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 3,299,569 7,958,569

เงนิปันผลคา้งจา่ย 16,048,932 13,316,739

หนสีนิอนื 4,548,721 14,403

รวมหนีสิน 23,897,222 21,289,711

สินทรพัยส์ทุธิ 3,070,378,090 4,447,516,471

สินทรพัยส์ทุธิ ประกอบด้วย

ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 7 2,657,820,000 3,656,280,000

กาํไรสะสม 7 412,558,090 791,236,471

สินทรพัยส์ทุธิ 3,070,378,090 4,447,516,471

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติ่อหน่วย (บาท) 5.1173 7.4125

จาํนวนหน่วยลงทนุคงคา้ง (พนัหน่วย) 600,000 600,000

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

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

(  ชาลนิี เลศิอรยิรงัส ี )                                                                 (  วรวทิย ์ทรพัยเ์จรญิเลศิ  )
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กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ราคาทนุ มลูค่ายติุธรรม รอ้ยละของ ราคาทนุ มลูค่ายติุธรรม รอ้ยละของ

บาท บาท มลูค่ายติุธรรม บาท บาท มลูค่ายติุธรรม

ประเภทเงินลงทนุ

เงินลงทนุในธรุกิจโครงสรา้งพืนฐานโรงไฟฟ้า

เงนิลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าจาก

บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จาํกดั และบรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จาํกดั

โดยผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าดงักล่าว ครอบคลุมตงัแต่วนัที

1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถงึวนัสนิสุดระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์

   จากการประกอบกจิการไฟฟ้าวนัท ี16 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ

วนัท ี27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ตามลําดบั 2,559,472,973 2,948,626,000 100 3,558,000,000 4,175,215,000 100

รวมเงินลงทนุในธรุกิจโครงสรา้งพืนฐานโรงไฟฟ้า 2,559,472,973 2,948,626,000 100 3,558,000,000 4,175,215,000 100

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

30 กนัยายน พ.ศ. 2562 (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
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กองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทนุ

ดอกเบยีรบั 50,774,686 63,397,838

รายไดอ้นื 24,126 27,829

รวมรายได้ 50,798,812 63,425,667

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9 2,071,812 3,119,031

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 9 331,490 499,045

ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 390,685 378,082

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 9 374,716 428,723

ค่าธรรมเนียมในการประเมนิมลูค่าเงนิลงทนุ 249,667 270,440

ค่าใชจ้า่ยอนื 967,179 640,107

รวมค่าใช้จ่าย 4,385,549 5,335,428

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 46,413,263 58,090,239

รายการกาํไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทุน

กาํไร(ขาดทนุ)ทยีงัไมเ่กดิขนึจากการประเมนิมลูค่าเงนิลงทนุ (356,250,973) 2,608,000

การเพิมขนึ(ลดลง)ในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (309,837,710) 60,698,239

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)
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กองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทนุ

ดอกเบยีรบั 10 ก) 155,193,296 198,814,537

รายไดอ้นื 79,110 151,404

รวมรายได้ 155,272,406 198,965,941

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9, 10 ก) 7,600,562 9,718,674

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 9, 10 ก) 1,216,090 1,554,988

ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 1,159,315 1,121,918

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 9 1,111,928 1,272,190

ค่าธรรมเนียมในการประเมนิมลูค่าเงนิลงทนุ 749,000 802,500

ค่าใชจ้า่ยอนื 3,291,919 2,319,724

รวมค่าใช้จ่าย 15,128,814 16,789,994

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 140,143,592 182,175,947

รายการกาํไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทุน

กาํไร(ขาดทนุ)ทยีงัไมเ่กดิขนึจากการประเมนิมลูค่าเงนิลงทนุ 5 (228,061,973) 85,392,000

การเพิมขนึ(ลดลง)ในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (87,918,381) 267,567,947

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)
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กองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

การเพิมขนึ(ลดลง)ในสินทรพัยสุ์ทธิ

   จากการดาํเนินงานในระหวา่งงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 140,143,592 182,175,947

กาํไร(ขาดทนุ)ทยีงัไมเ่กดิขนึจากการประเมนิมลูค่าเงนิลงทนุ 5 (228,061,973) 85,392,000

การเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (87,918,381) 267,567,947

การลดลงในทนุทีได้รบัจากผูถ้ือหน่วยลงทนุ

   และการจ่ายเงินปันผล

การลดมลูค่าหน่วยลงทนุจากการลดทุน

600,000,000 หน่วย มลูค่า 1.6641 บาทต่อหน่วย 

 (พ.ศ. 2561 : มลูค่า 0.8783 บาทต่อหน่วย) 7 (998,460,000) (526,980,000)

เงนิปันผลจา่ย

600,000,000 หน่วย มลูค่า 0.4846 บาทต่อหน่วย 

 (พ.ศ. 2561 : มลูค่า 0.8227 บาทต่อหน่วย) 8 (290,760,000) (493,620,000)

การลดลงในสินทรพัยส์ทุธิระหวา่งงวด (1,377,138,381) (753,032,053)

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

สินทรพัยส์ทุธิสินงวด 3,070,378,090 4,622,332,478

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรพัยสุ์ทธิ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)
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กองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน (87,918,381) 267,567,947

รายการปรบักระทบการเพมิขนึ(ลดลง)สุทธใินสนิทรพัยส์ทุธิ

จากการดาํเนินงานใหเ้ป็นเงนิสดสุทธทิไีดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน :

   การตดัจาํหน่ายเงนิลงทนุตามสญัญาโอนผลประโยชน์

     จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 5 998,527,027 527,000,000

   ลกูหนจีากสญัญาโอนผลประโยชน์ 

     จากการประกอบกจิการไฟฟ้าลดลง 156,998,637 306,427,255

   ค่าใชจ้า่ยรอตดับญัชเีพมิขนึ 6 (2,446,513) (2,825,554)

   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ้า่ยรอตดับญัชี 6 1,910,904 2,171,459

   ลกูหนอีนืเพมิขนึ (24,125) (27,829)

   เจา้หนีอนืและค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ยลดลง (4,659,000) (566,308)

   หนีสนิอนืเพมิขนึ 4,534,318 207,726

   ขาดทุน(กาํไร)ทยีงัไมเ่กดิขนึจากการประเมนิมลูค่าเงนิลงทนุ 5 228,061,973 (85,392,000)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,294,984,840 1,014,562,696

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การลดมลูค่าหน่วยลงทนุจากการลดทุน 7 (998,460,000) (526,980,000)

เงนิปันผลจา่ย (288,027,807) (493,139,716)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,286,487,807) (1,020,119,716)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ 8,497,033 (5,557,020)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 85,256,407 90,504,643

93,753,440 84,947,623

ข้อมลูเพิมเติม :

รายการทไีมใ่ช่เงนิสด

เงนิปันผลคา้งจา่ย 16,048,932 11,346,775

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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กองทุนรวมโครงสร้างพนืฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

ข้อมลูและอตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

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

บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมลูผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธติน้งวด 7.4125 8.9589 10.2544 9.8046 9.8887

หกั การลดทุน (1.6641) (0.8783) (0.7708) (0.7499) (0.6699)

รายได(้คา่ใชจ่้าย)จากกจิกรรมลงทุน

   รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 0.2336 0.3036 0.3792 0.4171 0.4193

   กาํไร(ขาดทุน)ทยีงัไมเ่กดิขนึจากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน (0.3801) 0.1423 0.1294 0.2616 0.0272

รายได(้คา่ใชจ่้าย)จากกจิกรรมลงทุนทงัสนิ (0.1465) 0.4459 0.5086 0.6787 0.4465

หกั เงนิปันผลจ่าย (0.4846) (0.8227) (0.8733) (0.5885) (0.5714)

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธสินิงวด 5.1173 7.7038 9.1189 9.1449 9.0939

อตัราส่วนการเพิมขนึ(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานต่อ

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิถวัเฉลียสาํหรบังวด (ร้อยละ) (2.07) 5.24 5.17 6.97 4.70

อตัราส่วนทางการเงินและข้อมลูประกอบเพิมเติมทีสาํคญั

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธสินิงวด (พนับาท) 3,070,378 4,622,332 5,471,369 5,486,970 5,456,349

อตัราสว่นของคา่ใชจ่้ายรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิ

ถวัเฉลยีระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 0.36 0.33 0.61 0.61 0.62

อตัราสว่นของรายไดจ้ากเงนิลงทุนต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิ

ถวัเฉลยีระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 3.65 3.90 4.46 4.89 5.04

อตัราสว่นของจาํนวนถวัเฉลยีถ่วงนําหนักของการซอืขายเงนิลงทุน

ระหวา่งงวดต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลยีระหวา่งงวด (รอ้ยละ)* 5.65 3.30 3.06 2.49 2.55

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลยีระหวา่งงวด (พนับาท) 4,252,888 5,101,800 5,905,718 5,839,337 5,696,502

ข้อมลูเพิมเติม

* 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

มลูคา่การซอืขายเงนิลงทุนระหวา่งงวดไม่นับรวมเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนในตวัสญัญาใช้เงนิ และการซอืหรอืขายเงนิลงทุนโดยมสีญัญาขายคนื

หรอืการขายโดยมสีญัญาซอืคนื และคาํนวณโดยใชว้ธิถีวัเฉลยีถ่วงนําหนักตามระยะเวลาทมีอียูใ่นระหวา่งงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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1 ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานที่ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และก าหนดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไว้เฉพาะเจาะจงในรายละเอียด 
ของโครงการ กองทุนรวมฯ มวีตัถุประสงค์หลกัในการระดมเงนิลงทุนจากผู้ลงทุนทัว่ไป และน าเงนิที่ได้จากการ
ระดมเงินลงทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนเริม่แรกในสญัญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า (“สญัญาฯ”) จาก บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 1 จ ากดั (“บ.ีกรมิ 1”) 
และบรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร์ 2 จ ากัด (“บี.กริม 2”) (“ผู้โอนผลประโยชน์ฯ”) ทัง้นี้กองทุนรวมฯ อาจลงทุน 
ในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ภายใต้ขอบเขตที่สามารถกระท าได้ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย์ และกฎขอ้บงัคบัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนในหลกัทรพัย์อื่น และ/หรอืการหา
ดอกผลอื่นใดภายใตก้ฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กองทุนรวมฯ ไดจ้ดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยไม่มกีารก าหนดอายุ
ของโครงการ อย่างไรก็ดีหากไม่มีการลงทุนอื่นเพิ่มเติม สัญญาฯ ซึ่งเป็นการลงทุนแรกจะสิ้นสุดลงในวันที ่ 
16 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ส าหรบั บ.ีกรมิ 1 และ บ.ีกรมิ 2 ตามล าดบั 
 
ในวนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2562 สญัญาฯ จาก บ.ีกรมิ 1 ไดส้ิน้สุดลง 
 
กองทุนรวมฯ บรหิารงานโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั (“บรษิทัจดัการฯ”) โดยมธีนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึง่ถอืหน่วย
ลงทุนรอ้ยละ 29.97 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ (ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 29.97) 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้รหิารของบรษิทัจดัการฯ เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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2 นโยบายการบญัชี 

 
2.1 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงิน 

 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงาน 
ทางการเงนิระหว่างกาล และมกีารเปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเพิม่เตมิตามขอ้ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์
 
อย่างไรกต็าม ไดม้กีารแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละรปูแบบทีก่ าหนด 
ในมาตรฐานการบญัชไีทยฉบบัที ่106 เรื่อง การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย
ทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชทีี่ใชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการ
บญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรบัปรุง ซึ่งมีผล
บงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกองทุนรวมฯ 
 
กองทุนรวมฯ ไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มี 
การปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้ ผู้บรหิารของ
บรษิทัจดัการฯ อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาใช ้
 

3 การประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบ
ต่อการน านโยบายการบญัชมีาใช้ และจ านวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจรงิ
อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชขีอง
กองทุนรวมฯ และแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีส่ าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีม่อียู่มาใชเ้ช่นเดยีวกบั 
งบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 มูลค่ายุติธรรม 

 
4.1 การประเมินมูลค่ายุติธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวธิกีารประมาณ
มลูค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัย์หรือหนี้สินอย่าง

เดยีวกนั (ขอ้มลูระดบัที ่1) 
• ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง  

(ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคาตลาด) หรอืโดยอ้อม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีค่ านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรบัสนิทรพัย์
นัน้หรอืหนี้สนินัน้ (ขอ้มลูระดบัที ่2) 

• ขอ้มูลส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิซึ่งไม่ได้อ้างองิจากขอ้มูลที่สามารถสงัเกตได้จากตลาด (ขอ้มูลที่ 
ไม่สามารถสงัเกตได)้ (ขอ้มลูระดบัที ่3) 

 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัย ์     
   เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสรา้ง     
      พืน้ฐานโรงไฟฟ้า     
       (หมายเหตุ 5) - - 2,948,626 2,948,626 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัย ์     
   เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสรา้ง     
      พืน้ฐานโรงไฟฟ้า     
          (หมายเหตุ 5) - - 4,175,215 4,175,215 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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4  มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

4.2 การวดัมูลค่ายุติธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมูลระดบัท่ี 3) 
 

การเปลีย่นแปลงของมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้าถูกแสดงในหมายเหตุ 5 
 

 พนับาท 
การเปลีย่นแปลงของรายการขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้ส าหรบัสนิทรพัยท์ีค่งเหลอื  
   ณ วนัทีร่ายงาน รวมอยู่ในรายการ “ขาดทุนจากเงนิลงทุน” ในงบก าไรขาดทุน (228,062) 
 

อตัราคดิลดทีใ่ชใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมคอื รอ้ยละ 5.08 หากอตัราคดิลดเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 จะมผีลกระทบ
ให้มูลค่ายุติธรรมลดลงจ านวน 44.78 ล้านบาท หากอตัราคดิลดลดลงรอ้ยละ 1 จะมผีลกระทบให้มูลค่า
ยุตธิรรมเพิม่ขึน้จ านวน 46.18 ลา้นบาท 
 

นโยบายการบญัชขีองกองทุนรวมฯ ได้ก าหนดว่าการโอนระหว่างระดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมจะเกดิขึ้น  
ณ วนัทีข่องเหตุการณ์หรอืการเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ อนัเป็นเหตุใหเ้กดิการโอน 
 

ไม่มกีารเปลีย่นแปลงส าหรบัวธิกีารประเมนิมลูค่ายุตธิรรมระหว่างงวด 
 

4.3 ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม  
 

กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมนิอสิระในการค านวณมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า
ส าหรบัการรายงานในงบการเงนิทุกปี และจดัใหม้กีารสอบทานมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในแต่ละไตรมาส 
ผูป้ระเมนิอสิระจะรายงานโดยตรงต่อผูบ้รหิาร 
 

ขอ้มูลหลกัทีก่องทุนรวมฯ ใชใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 เกี่ยวขอ้งกบัอตัราคดิลด และประมาณ
การกระแสเงนิสดในอนาคต จาก บ.ีกรมิ 2 มดีงัต่อไปนี้ 
 

อตัราคดิลดที่น ามาใช้ ได้ประมาณการบนพื้นฐานของต้นทุนของเงนิทุน โดยใช้ capital asset pricing 
model (“CAPM”) โดยแบบจ าลอง CAPM ระบุว่าต้นทุนของเงนิทุนนัน้จะมีค่าเท่ากบัผลตอบแทนจาก
หลกัทรพัยท์ีป่ราศจากความเสีย่ง บวกกบัความเสีย่งเฉพาะตวั ซึง่ความเสีย่งเฉพาะตวั คอืความเสีย่งของ
กองทุนรวมฯ เมื่อเทยีบกบัตลาด (เบตา้) คณูดว้ยส่วนชดเชยความเสีย่งในตลาด 
 

สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ได้แก่ อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศค่าไฟฟ้าตามสตูรการปรบัอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตั ิ(Ft) และราคาก๊าซธรรมชาต ิ 
 

กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมนิอสิระซึง่เป็นสมาชกิของผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูอสิระ เพื่อเขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าว 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระดบัที่ 3 ได้มกีารวเิคราะห์ทุกวนัที่ในรายงานระหว่างผูบ้รหิารและ 
ผู้ประเมินอิสระ โดยผู้ประเมนิอิสระได้มีการน าเสนอรายงานเพื่ออธบิายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของ 
มลูค่ายุตธิรรม 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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5 เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนตามสญัญาฯ ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิลงทุนตามสญัญาฯ - ราคายตุธิรรมตน้งวด 4,175,215 4,930,644 
ตดัจ าหน่าย (998,527) (527,000) 
ก าไร(ขาดทุน)ทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิมลูค่าเงนิลงทุน (228,062) 85,392 
เงนิลงทุนตามสญัญาฯ - ราคายตุธิรรมสิน้งวด 2,948,626 4,489,036 

 
รายละเอยีดของเงนิลงทุนตามสญัญาฯ มดีงันี้ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิลงทุนตามสญัญาฯ - ราคาทุน 2,559,473 3,558,000 
ปรบัมลูค่ายุตธิรรม 389,153 617,215 

เงนิลงทุนตามสญัญาฯ - ราคายุตธิรรม 2,948,626 4,175,215 

 
6 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี - สุทธิ 

 
การเปลีย่นแปลงของค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชสี าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้งวด 558 616 
เพิม่ขึน้ 2,446 2,825 
ตดัจ าหน่าย (1,911) (2,171) 
ยอดสิน้งวด 1,093 1,270 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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7 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

 
การเปลีย่นแปลงของหน่วยลงทุน มดีงันี้ 
 
 จ านวน   
 หน่วยลงทุนท่ี   
 ออกจ าหน่ายและ มูลค่าหน่วยละ  

 ช าระแลว้ บาท พนับาท 
    

ยอดตน้งวด 600,000,000 6.0938 3,656,280 
การลดมลูค่าหน่วยลงทุน - (1.6641) (998,460) 

ยอดสิน้งวด 600,000,000 4.4297 2,657,820 

 
ทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาการลงทุนฯ เมื่อวนัที ่5 มนีาคม พ.ศ. 2562 และวนัที ่3 กนัยายน พ.ศ. 2562 
ไดอ้นุมตัใิหล้ดมลูค่าของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.5133 บาท เป็นจ านวน 307.98 ล้านบาท และในอตัรา
หน่วยละ 1.1508 บาท เป็นจ านวน 690.48 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งมกีารจ่ายคนืเงนิลดทุนจดทะเบยีนให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 ตามล าดับ โดยการ 
ลดเงนิลงทุนจดทะเบยีนดงักล่าว มวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคนืสภาพคล่องส่วนเกนิภายหลงัการจ่ายเงนิปันผล 
ซึง่เป็นไปตามนโยบายการลดทุนของกองทุนรวมฯ 
 
การเปลีย่นแปลงของก าไรสะสมส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้งวด  791,236 1,192,105 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 140,144 182,175 
ก าไร(ขาดทุน)ทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิมลูค่าเงนิลงทุน (228,062) 85,392 
เงนิปันผลจ่าย  (290,760) (493,620) 

ยอดสิน้งวด  412,558 966,052 

 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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8 เงินปันผลจ่าย 

 
ทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาการลงทุนฯ เมื่อวนัที ่5 มนีาคม พ.ศ. 2562 ไดอ้นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจาก
รายได้จากการลงทุนสุทธสิ าหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ในอตัราหน่วยละ 0.3284 บาท ส าหรบั
หน่วยลงทุนจ านวน 600,000,000 หน่วย เป็นจ านวน 197.04 ล้านบาท ซึง่มกีารจ่ายเงนิปันผลเมื่อวนัที ่29 มนีาคม 
พ.ศ. 2562 
 
ทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาการลงทุนฯ เมื่อวนัที ่3 กนัยายน พ.ศ. 2562 ไดอ้นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจาก
รายได้จากการลงทุนสุทธิส าหรบังวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ในอตัราหน่วยละ 0.1562 บาท 
ส าหรบัหน่วยลงทุนจ านวน 600,000,000 หน่วย เป็นจ านวน 93.72 ล้านบาท ซึ่งมกีารจ่ายเงนิปันผลเมื่อวนัที ่
27 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 
9 ค่าใช้จ่าย 

 
บริษัทจัดการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม 
นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บรษิทัจดัการฯ จะมสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นรายเดอืนจากกองทุนรวมฯ ในอตัรารอ้ยละ 0.25 ต่อปี
ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ทัง้นี้จะ
ไม่ต ่ากว่า 12.50 ลา้นบาทต่อปี 
 
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืน  ในอตัรารอ้ยละ 0.04 ต่อปี ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลกัทรพัย ์
 
ค่าธรรมเนียมในการด าเนินงานของนายทะเบยีนหลกัทรพัยค์ดิเป็นรายปี ในอตัรารอ้ยละ 0.032 ต่อปีของเงนิทุน 
จดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ทัง้นี้จะไม่เกินกว่า  
5 ลา้นบาทต่อปี 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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10 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรอืกิจการไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม ที่มอี านาจ
ควบคุมกองทุนรวมฯ หรอืถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุนรวมฯ รวมถงึ
กจิการทีท่ าหน้าทีถ่ือหุน้ กิจการย่อย และกิจการที่เป็นกจิการย่อยในเครอืเดยีวกนักบักองทุนรวมฯ นอกจากนี้
บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึกจิการร่วมและบุคคลซึ่งถอืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธอิอกเสยีงไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางอ้อมและมอีิทธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักับกองทุนรวมฯ ผู้บรหิารส าคญั รวมถึงกรรมการหรือ
พนักงานของกองทุนรวมฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัที่ใกล้ชดิกบับุคคลดงักล่าว และกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบั
บุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการ ค านึงถึงเนื้อหาของ
ความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 
 
ความสมัพนัธข์องบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีส่ าคญัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั เป็นบรษิทัจดัการฯ 
• บ.ีกรมิ 1 และ บ.ีกรมิ 2 เป็นผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฯ 
• ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
• ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
 
ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 

 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

ผูโ้อนผลประโยชน์ฯ   
   ดอกเบีย้รบั 155,193 198,815 
   
บรษิทัจดัการฯ   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7,601 9,719 
   
ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   
   ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 1,216 1,555 
 
 
 
 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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10 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ข) ลูกหน้ีและยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ 

 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

ลูกหน้ีจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ   
ผูโ้อนผลประโยชน์ฯ   
   ลูกหนี้จากสญัญาฯ 50,778 207,777 
   
ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ   
บรษิทัจดัการฯ   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย   2,072 6,120 
   
ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   
   ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์คา้งจ่าย 331 979 
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