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1 ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานที่ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และก าหนดธุรกจิโครงสรา้งพื้นฐานที่ลงทุนไวเ้ฉพาะเจาะจงในรายละเอยีด
ของโครงการ กองทุนรวมฯ มวีตัถุประสงค์หลกัในการระดมเงนิลงทุนจากผู้ลงทุนทัว่ไป และน าเงนิที่ได้จาก 
การระดมเงนิลงทุนไปลงทุนในธุรกจิโครงสรา้งพื้นฐานโรงไฟฟ้า กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนเริม่แรกในสญัญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า (“สญัญาฯ”)  จาก บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั (“บ.ีกรมิ 1”) 
และบรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั (“บ.ีกรมิ 2”) (“ผูโ้อนผลประโยชน์ฯ”) ทัง้นี้กองทุนรวมฯ อาจลงทุน 
ในธุรกิจโครงสรา้งพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯ และผู้ถอืหน่วยลงทุน
ภายใต้ขอบเขตที่สามารถกระท าได้ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย์ และกฎขอ้บงัคบัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งอาจรวมถงึการลงทุนในหลกัทรพัยอ์ื่น และ/หรอืการหา
ดอกผลอื่นใดภายใตก้ฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กองทุนรวมฯ ได้จดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที่ 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยไม่มกีารก าหนด
อายุของโครงการ อย่างไรก็ดหีากไม่มกีารลงทุนอื่นเพิม่เตมิ สญัญาฯ ซึ่งเป็นการลงทุนแรกจะสิน้สุดลงในวนัที ่
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 ของบ.ีกรมิ 1 ไดส้ิน้สุดลง 
 
กองทุนรวมฯ บรหิารงานโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั (“บรษิทัจดัการฯ”) โดยมธีนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร์ จ ากัด เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือ 
หน่วยลงทุนรอ้ยละ 29.97 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและจ าหน่ายแล้ว (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 
รอ้ยละ 29.97) 
 
งบการเงนินี้ไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการฯ เมือ่วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
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2 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบญัชทีีส่ าคญัซึง่ใชใ้นการจดัท างบการเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

 
งบการเงินได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่ร ับรองทัว่ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  
ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญัติวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจดัท าและน าเสนอรายงาน
ทางการเงนิภายใต้พระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากนี้ งบการเงนิได้จดัท าขึ้น 
ตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่106 เรื่อง การบญัชสี าหรบักจิการที่ 
ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน งบการเงนิหลกั คอื งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน งบก าไร
ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงนิ 
ที่ส าคัญ  ซึ่งเป็นแบบที่สมบูรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
งบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมลูคา่ขององคป์ระกอบของงบการเงนิ ยกเวน้เรือ่ง 
ทีอ่ธบิายในนโยบายการบญัช ี
 
การจดัท างบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณ
การทางบญัชทีีส่ าคญัและการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารซึ่งจดัท าขึน้ตามกระบวนการในการน านโยบายการ
บัญชีของกองทุนรวมฯ ไปถือปฏิบัติ กองทุนรวมฯ เปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือ  
ความซบัซอ้น หรอืเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นีัยส าคญัต่องบการเงนิในหมายเหต ุ4 
 
งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มเีนื้อความ
ขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมี

นัยส าคญัต่อกองทุนรวมฯ 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบับปรบัปรุงมาถือปฏิบัติส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมี
ผลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกองทุนรวมฯ 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
ปัจจุบนั กองทุนรวมฯ ถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่106 เรือ่ง การบญัชสี าหรบักจิการ
ทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน ในการจดัท างบการเงนิ ในปี พ.ศ. 2563 มาตรฐานฯ ฉบบัดงักล่าว
จะถูกยกเลิก และกองทุนรวมฯ จะต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่
เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมฯ ที่มผีลบงัคบัใช้อยู่ บรษิัทจดัการฯ ได้พจิารณาว่า จะไม่มผีลกระทบที่
ส าคญัต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ 
 
กองทุนรวมฯ ไมไ่ดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมแ่ละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ ี
การปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ.2563 มาถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้บรษิทัจดัการฯ 
อยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาใช ้

 
2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่าย
คนืเมื่อทวงถาม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึ่งมอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวันทีไ่ดม้า และ 
เงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี้สนิหมนุเวยีนในงบดุล 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.4 เงินลงทุน 

 
เงนิลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 
 
เมื่อวนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ ลงทุนในสญัญาฯ กบั บ.ีกรมิ 1 และ บ.ีกรมิ 2 เพื่อรบัโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าที่มาจากการด าเนินงานผลติไฟฟ้าและขายให้กบัการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม ครอบคลุมรายได้ตัง้แต่วนัที ่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถงึวนัหมดอายุสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เงนิลงทุนในสญัญาฯ แสดงดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรม และราคาทุนของเงนิลงทุนเริม่แรกแสดงในราคาทีไ่ดม้ารวมกบัตน้ทุนเกีย่วเนื่องทีเ่กดิขึน้  
 
มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในสญัญาฯ จะใช้ราคาซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รบัอนุมัติจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.”) ซึ่งกองทุนรวมฯ จะจดัให้มกีารประเมนิราคาอย่างน้อยทุกปีนับจากวนัที่ที่มกีารประเมนิราคา 
เงนิลงทุนล่าสดุหรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงของมลูคา่เงนิลงทุนดงักล่าวอย่างเป็นสาระส าคญั 
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในสญัญาฯ จะถูกรบัรู้เป็นรายการก าไรหรอืขาดทุน 
ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ในงบก าไรขาดทุน ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ 
 

2.5 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 
 
คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัช ีไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทุนรวมฯ คา่ธรรมเนียมรายปีของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และคา่นายทะเบยีน ซึง่จะถูกทยอยตดัเป็นคา่ใชจ้่ายโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 1 ปี  
 

2.6 การรบัรู้รายได้ 
 
รายได้ดอกเบี้ยรบัจากเงนิลงทุนในสญัญาฯ จะรบัรู้เมื่อผลประโยชน์จากสญัญาฯ มจี านวนมากกว่ายอด
อา้งองิทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฯ ใหถ้อืว่ากองทุนรวมฯ ไดร้บัผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าทีเ่ป็น
ส่วนเกนิดงักล่าว เป็นรายไดด้อกเบีย้รบัจากเงนิลงทุนในสญัญาฯ 
 
รายไดด้อกเบี้ยรบัอื่น นอกเหนือจากรายไดด้อกเบี้ยรบัจากเงนิลงทุนในสญัญาฯ จะรบัรูต้ามเกณฑ์อตัรา
ผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
 

2.7 ค่าใช้จ่าย 
 
คา่ใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.8 ภาษีเงินได้ 

 
กองทุนรวมฯ ไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในประเทศไทย  
 

2.9 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ายไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ จะรบัรูใ้นดา้นหนี้สนิในงบการเงนิของกองทุนรวมฯ 
ในรอบระยะเวลาบญัชซีึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผล  
 

2.10  ข้อมลูจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีน่ าเสนอใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุด
ดา้นการด าเนินงาน ผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลที่มหีน้าที่ในการจดัสรร
ทรพัยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ บรษิัทจดัการฯ  
ทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์
 

3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการลดทุน 
 
การจ่ายเงนิปันผล 
 
3.1) กองทุนรวมฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิปีละ 2 ครัง้ 

 
3.2) การจ่ายเงนิปันผลจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี้ 

 
3.2.1) บรษิัทจดัการฯ จะจ่ายเงนิปันผล เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของ

ก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้ 
 
3.2.2) การค านวณก าไรสุทธทิี่ปรบัปรุงแล้ว บรษิัทจดัการฯ จะค านวณโดยหกัก าไรสุทธขิองกองทุนรวมฯ  

ดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
(ก) ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealised gain) จากการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาฯ 

รวมทัง้การปรบัปรุงดว้ยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงนิสดของกองทุนรวมฯ 

 
(ข) เงนิส ารองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บ ารุงรกัษา หรือปรบัปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ

กองทุนรวมฯ ตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างชดัเจนในโครงการของกองทุนรวมฯ และหนังสอื 
ชีช้วน หรอืทีบ่รษิทัจดัการฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการลดทนุ (ต่อ) 

 
การจ่ายเงนิปันผล (ต่อ) 

 
3.2) การจ่ายเงนิปันผลจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

 
3.2.2) การค านวณก าไรสุทธทิี่ปรบัปรุงแล้ว บรษิัทจดัการฯ จะค านวณโดยหกัก าไรสุทธขิองกองทุนรวมฯ  

ดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี้ (ต่อ) 
 
(ค) เงินส ารองที่กันไว้เพื่อการจ่ายช าระหนี้ เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุนรวมฯ  

ตามนโยบายการกู้ยืมเงนิที่ก าหนดไว้อย่างชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมฯ และ
หนงัสอืชีช้วน หรอืทีบ่รษิทัจดัการฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 
ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มคี่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงนิสด เช่น ค่าใช้จ่ายที่ทยอยตดัจ่ายหรือขาดทุน 
ที่ยังไม่ เกิดขึ้น  (unrealised loss) เป็นต้น บริษัทจัดการฯ จะหักรายการตาม (ข) และ  
(ค) จากก าไรสุทธิของกองทุนรวมฯ ได้ตามมูลค่าของรายการดงักล่าวเฉพาะส่วนที่เกินกว่า
คา่ใชจ้่ายทีไ่มใ่ชเ่งนิสดเท่านัน้ 
 

3.2.3) บรษิทัจดัการฯ จะไมจ่่ายเงนิปันผล ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่ 
 
3.3) บริษัทจัดการฯ จะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 90 วันนับตัง้แต่วันสิ้นรอบบัญชีที่ม ี

การจ่ายเงนิปันผลนัน้หรือวนัสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ แล้วแต่กรณี เว้นแต่  
กรณีที่มีเหตุจ าเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการฯ จะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
3.4) เงือ่นไขเพิม่เตมิ 
 

3.4.1) ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ถ้าเงนิปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีมมีูลค่า 
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท บรษิัทจดัการฯ สงวนสทิธทิี่จะไม่จ่ายเงนิปันผลในครัง้นัน้ และ 
ใหส้ะสมเงนิปันผลดงักล่าวเพือ่น าไปจ่ายรวมกบัเงนิปันผลทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป 

 
3.4.2) ส าหรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว บรษิัทจดัการฯ จะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว ้ 

เวน้แต่ กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจตามกฎหมาย 
ได้มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่เติม ประกาศก าหนด สัง่การ เห็นชอบและ/หรอืผ่อนผนัเป็น
อย่างอื่น บรษิทัจดัการฯ จะด าเนินการใหก้ารจ่ายเงนิปันผลเป็นไปตามนัน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการฯ 
ขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการดงักล่าวได้โดยไม่ต้องได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่า
ได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วทุกประการ และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจ่ายเงนิปันผล 
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3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการลดทุน (ต่อ) 

 
การลดทุน 
 
กองทุนรวมฯ จะลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ เฉพาะเมือ่เขา้กรณีดงัต่อไปนี้ 
 
1) กองทุนรวมฯ มสีภาพคล่องส่วนเกนิทีเ่หลอือยู่ภายหลงัจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน

และการจ่ายเงนิปันผล ทัง้นี้ต้องปรากฏข้อเท็จจรงิด้วยว่ากองทุนรวมฯ ไม่มีก าไรสะสมเหลอือยู่แล้ว  
และ/หรอื 

 
2) กองทุนรวมฯ มรีายการค่าใชจ้่ายทีไ่ม่ใช่เงนิสด และไม่มเีหตุต้องน าไปใชใ้นการค านวณก าไรสุทธทิีป่รบัปรุง

แลว้ของกองทุนรวมฯ และ/หรอื 
 
3) กรณีอื่นใดทีม่มีตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุใหล้ดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ 
 
ในการประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อวนัที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2557 ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้มีตอินุมตัใิหก้องทุนรวมฯ 
แกไ้ขโครงการในเรือ่งของการลดทุนจดทะเบยีนเพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ 
 
4) กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากการได้รบัโอนผลประโยชน์ตามสญัญาฯ จากบี.กรมิ 1 และ  

บ.ีกรมิ 2 ส าหรบัผลการด าเนินงานในงวดการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถงึวนัที่ 30 มถิุนายน 
และผลการด าเนินงานในงวดการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม ของทุกปี  
โดยบรษิัทจดัการฯ จะด าเนินการลดเงนิทุนจดทะเบยีน โดยอ้างองิจากประมาณการผลประโยชน์จาก 
การประกอบกจิการไฟฟ้า โดยวธิคีดิลดกระแสเงนิสด (discounted cash flow)  

 
ทัง้นี้ การลดทุนจดทะเบยีนทีเ่ป็นกรณีตามขอ้ 1), 2) และ 3) บรษิทัจดัการฯ จะตอ้งขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 

4 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และการใช้ดลุยพินิจ 
 
การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ ได้มกีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐาน
ของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามเีหตุผล 
ในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
กองทุนรวมฯ มีการประมาณการทางบัญชีและใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของ
ประมาณการทางบญัชอีาจไม่ตรงกบัผลที่เกิดขึ้นจรงิ ประมาณการทางบญัชแีละขอ้สมมติฐานที่มคีวามเสี่ยง
อย่างเป็นสาระส าคญัที่อาจเป็นเหตุให้เกดิการปรับปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัย์และหนี้สนิในรอบระยะเวลา
บญัชถีดัไป มดีงันี้ 
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4 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 

 
มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในสญัญาฯ ซึ่งไม่มกีารซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง วดัมูลค่าโดยใชก้ารพจิารณา
จากการคดิลดของกระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดว่าจะไดร้บัจากสญัญาฯ ซึ่งกระแสเงนิสดในอนาคตพจิารณา
บนสมมตฐิานทีส่ าคญั ไดแ้ก่ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ , ค่าไฟฟ้าตามสตูรการปรบัอตัรา 
ค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิ (Ft) และราคาก๊าซธรรมชาติ กระแสเงนิสดในอนาคตคดิลดด้วยอตัราที่เหมาะสมกับ 
ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมอีตัราคดิลดรอ้ยละ 5.07 ต่อปี ทัง้นี้ กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมนิอสิระในการประเมนิ
มลูคา่ยุตธิรรมของผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าตามสญัญาฯ  
 

5 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกองทุนรวมฯ ในการบรหิารทุนของกองทุนรวมฯ นัน้เพือ่ด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องของกองทุนรวมฯ เพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยี
อื่น และเพือ่ด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน 
การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรอืการขายทรพัย์สนิเพื่อลดภาระหนี้สนิ ซึ่งเป็นไป
ตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวนและขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

6 มลูค่ายติุธรรม 
 
6.1 การประเมินมลูค่ายติุธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึเครื่องมอืทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม จ าแนกตามวธิกีารประมาณมลูค่า 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั 

(ขอ้มลูระดบั 1) 
• ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ที่สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอื
หนี้สนินัน้ (ขอ้มลูระดบัที ่2) 

• ขอ้มูลส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิซึ่งไม่ได้อ้างองิจากขอ้มูลที่สามารถสงัเกตได้จากตลาด (ขอ้มูลที ่
ไมส่ามารถสงัเกตได)้ (ขอ้มลูระดบัที ่3) 
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6 มลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 

6.1 การประเมินมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
 

 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสรา้ง     
   พืน้ฐานโรงไฟฟ้า     
    (หมายเหตุ 7) - - 2,616,846 2,616,846 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสรา้ง     
   พืน้ฐานโรงไฟฟ้า     
    (หมายเหตุ 7) - - 4,175,215 4,175,215 

 

6.2 การวดัมลูค่ายติุธรรมซ่ึงใช้ข้อมลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมลูระดบัท่ี 3) 
 

การเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้าถูกแสดงในหมายเหตุ 7 
 

 พนับาท 
  

การเปลีย่นแปลงของรายการขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้ส าหรบัสนิทรพัยท์ีค่งเหลอื  
   ณ วนัทีร่ายงาน รวมอยูใ่นรายการ “ขาดทุนจากเงนิลงทุน” ในงบก าไรขาดทุน (384,869) 
 

อตัราคดิลดทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมคอื รอ้ยละ 5.07 หากอตัราคดิลดเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 จะมผีลกระทบ
ให้มูลค่ายุตธิรรมลดลงจ านวน 30.89 ล้านบาท หากอตัราคดิลดลดลงรอ้ยละ 1 จะมผีลกระทบให้มูลค่า
ยตุธิรรมเพิม่ขึน้จ านวน 31.72 ลา้นบาท  
 

นโยบายการบญัชขีองกองทุนรวมฯ ได้ก าหนดว่าการโอนระหว่างระดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมจะเกดิขึน้  
ณ วนัทีข่องเหตุการณ์หรอืการเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ อนัเป็นเหตุใหเ้กดิการโอน 
 

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงส าหรบัวธิกีารประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมระหวา่งปี 
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6 มลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
6.3 ขัน้ตอนการประเมินมลูค่ายติุธรรม 

 
กองทุนรวมฯ ใช้ผู้ประเมนิอิสระในการค านวณมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
โรงไฟฟ้าส าหรบัการรายงานในงบการเงนิทุกปี และจดัให้มกีารสอบทานมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุน 
ในแต่ละไตรมาส ผูป้ระเมนิอสิระจะรายงานโดยตรงต่อผูบ้รหิาร 
 
ข้อมูลหลกัที่กองทุนรวมฯ ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 เกี่ยวข้องกับอตัราคิดลด และ
ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต จาก บ.ีกรมิ 2 มดีงัต่อไปนี้  
 
อตัราคดิลดที่น ามาใช้ ได้ประมาณการบนพื้นฐานของต้นทุนของเงินทุน โดยใช้ capital asset pricing 
model (“CAPM”) โดยแบบจ าลอง CAPM ระบุว่าต้นทุนของเงนิทุนนัน้จะมคี่าเท่ากบัผลตอบแทนจาก
หลกัทรพัย์ที่ปราศจากความเสีย่ง บวกกบัความเสีย่งเฉพาะตวั ซึ่งความเสีย่งเฉพาะตวั คอื ความเสีย่ง
ของกองทุนรวมฯ เมือ่เทยีบกบัตลาด (เบตา้) คณูดว้ยส่วนชดเชยความเสีย่งในตลาด 
 
สมมตฐิานทีส่ าคญัในการประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตไดแ้ก่ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, 
คา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรบัอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตั ิ(Ft) และราคาก๊าซธรรมชาต ิ 
 
กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมนิอสิระซึง่เป็นสมาชกิของผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูอสิระ เพือ่เขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าว 
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมระดบัที่ 3 ได้มกีารวเิคราะห์ทุกวนัที่ในรายงานระหว่างผู้บรหิารและ 
ผูป้ระเมนิอสิระ โดยผูป้ระเมนิอสิระไดม้กีารน าเสนอรายงานเพื่ออธบิายสาเหตุของการเปลีย่นแปลงของ
มลูคา่ยตุธิรรม 

 
7 เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในสญัญาฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิลงทุนในสญัญาฯ - ราคายตุธิรรมตน้ปี 4,175,215 4,930,644 
ตดัจ าหน่าย (1,173,500) (527,000) 
ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน (384,869) (228,429) 

เงนิลงทุนในสญัญาฯ - ราคายตุธิรรมสิน้ปี 2,616,846 4,175,215 
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7 เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (ต่อ) 

 
รายละเอยีดของเงนิลงทุนในสญัญาฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิลงทุนในสญัญาฯ - ราคาทุน 2,384,500 3,558,000 
ปรบัมลูคา่ยตุธิรรม 232,346 617,215 

เงนิลงทุนในสญัญาฯ - ราคายตุธิรรม 2,616,846 4,175,215 
 

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
   อตัราดอกเบีย้  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 ต่อปี  

 พนับาท พนับาท (ร้อยละ) 
    

บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัเอกสทิธิ ์ 261,684 71,924 0.125 
บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั 16,072 13,333 - 

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 277,756 85,257  
 

9 ลกูหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

รายไดด้อกเบีย้คา้งรบั (หมายเหตุ 14 ข)) 80,298 207,777 

ลูกหนี้จากสญัญาฯ 80,298 207,777 
 

10 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี - สุทธิ 
 
การเปลีย่นแปลงของคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชสี าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้ปี 558 616 
เพิม่ขึน้ 2,446 2,826 
ตดัจ าหน่าย (2,527) (2,884) 

ยอดสิน้ปี 477 558 
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11 ส่วนของผูถ้ือหน่วยลงทุน  

 
การเปลีย่นแปลงของหน่วยลงทุน มดีงันี้ 
 

 

จ านวน 
หน่วยลงทุนท่ี 
ออกจ าหน่าย
และช าระแล้ว 

 
มลูค่าหน่วยละ 

บาท พนับาท 
    

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

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 600,000,000 6.0938 3,656,280 

    
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 600,000,000 6.0938 3,656,280 
การลดมลูคา่หน่วยลงทุน - (1.6641) (998,460) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 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 ลา้นบาท และในอตัรา
หน่วยละ 1.1508 บาท เป็นจ านวน 690.48 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งมีการจ่ายคนืเงนิลดทุนจดทะเบยีนให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวนัที่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2562 และวนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2562 ตามล าดบั โดยการลด 
เงนิลงทุนจดทะเบยีนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นการจ่ายคนืสภาพคล่องส่วนเกนิภายหลงัการจ่ายเงนิปันผล 
ซึง่เป็นไปตามนโยบายการลดทุนของกองทุนรวมฯ 
 
การเปลีย่นแปลงของก าไรสะสมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้ปี 791,236 1,192,104 
รายไดจ้ากการลงทุนสทุธ ิ 175,760 321,181 
ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน (384,869) (228,429) 
เงนิปันผลจ่าย (290,760) (493,620) 

ยอดสิน้ปี 291,367 791,236 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์
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12 เงินปันผลจ่าย 

 
พ.ศ. 2562 
 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ เมื่อวนัที่  5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผล 
จากรายได้จากการลงทุนสุทธสิ าหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ในอตัราหน่วยละ 0.3284 บาท 
ส าหรบัหน่วยลงทุนจ านวน 600,000,000 หน่วย เป็นจ านวน 197.04 ลา้นบาท ซึ่งมกีารจ่ายเงนิปันผลเมื่อวนัที ่
29 มนีาคม พ.ศ. 2562 
 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาการลงทุนฯ เมื่อวนัที่ 3 กนัยายน พ.ศ. 2562 ได้อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผล 
จากรายได้จากการลงทุนสุทธสิ าหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 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 
 
พ.ศ. 2561 
 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ เมื่อวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผล 
จากรายได้จากการลงทุนสุทธสิ าหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ในอตัราหน่วยละ 0.6160 บาท 
ส าหรบัหน่วยลงทุนจ านวน 600,000,000 หน่วย เป็นจ านวน 369.60 ลา้นบาท ซึ่งมกีารจ่ายเงนิปันผลเมื่อวนัที ่
30 มนีาคม พ.ศ. 2561 
 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาการลงทุนฯ เมื่อวนัที่ 30 สงิหาคม พ.ศ. 2561 ได้อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผล 
จากรายได้จากการลงทุนสุทธสิ าหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 ในอตัราหน่วยละ 0.2067 บาท 
ส าหรบัหน่วยลงทุนจ านวน 600,000,000 หน่วย เป็นจ านวน 124.02 ลา้นบาท ซึ่งมกีารจ่ายเงนิปันผลเมื่อวนัที ่ 
28 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 

13  ค่าใช้จ่าย 
 
บรษิทัจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 
ดงัต่อไปนี้  
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บรษิัทจดัการฯ จะมสีทิธไิด้รบัค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นรายเดอืนจากกองทุนรวมฯ ในอตัรารอ้ยละ 0.25 ต่อปี  
ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) ทัง้นี้จะ
ไมต่ ่ากวา่ 12.50 ลา้นบาทต่อปี 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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13  ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืน ในอตัรารอ้ยละ 0.04 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ (แต่ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลกัทรพัย ์
 
ค่าธรรมเนียมในการด าเนินงานของนายทะเบียนหลกัทรพัย์คิดเป็นรายปี  ในอตัราร้อยละ 0.032 ต่อปีของ 
เงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษมีลูคา่เพิม่ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) ทัง้นี้จะไม่เกนิกว่า 
5 ลา้นบาทต่อปี 
 

14 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม ทีม่อี านาจควบคุม
กองทุนรวมฯ หรอืถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุนรวมฯ รวมถงึกจิการ 
ทีท่ าหน้าที่ถอืหุ้น กจิการย่อย และกจิการที่เป็นกิจการย่อยในเครอืเดยีวกนักบักองทุนรวมฯ นอกจากนี้บุคคล
หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึกจิการร่วมและบุคคลซึง่ถอืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรง
หรอืทางออ้มและมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้รหิารส าคญั รวมถงึกรรมการหรอืพนักงาน
ของกองทุนรวมฯ ตลอดทัง้สมาชิกในครอบครวัที่ใกล้ชิดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกบั บุคคล
เหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัแต่ละรายการ ค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธ์
มากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 
 
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 
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14 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท 
   

ผูโ้อนผลประโยชน์ฯ   
   ดอกเบีย้รบั 199,319 343,194 
   
บรษิทัจดัการฯ    
   คา่ธรรมเนียมการจดัการ   13,375 12,720 
   
ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   
   คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 1,535 2,035 

 
ข) ลกูหน้ีและยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ 

 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

ลกูหน้ีท่ีเกิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ   
ผูโ้อนผลประโยชน์ฯ   
   ลูกหนี้จากสญัญาฯ (หมายเหตุ 9) 80,298 207,777 
   
ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ   
บรษิทัจดัการฯ   
   คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย   7,846 6,120 
   
ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   
   คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์คา้งจ่าย 650 979 
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15 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ ตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งทางการเงนิทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ความเสีย่งจาก
อตัราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง กองทุนรวมฯ ไม่มคีวามเสี่ยงจาก 
อตัราแลกเปลีย่น เนื่องจากกองทุนรวมฯ ไมม่รีายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 
 
ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงนิจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก 
การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในท้องตลาด สนิทรพัย์ทางการเงนิที่อาจท าให้กองทุนรวมฯ มคีวามเสีย่ง 
จากอตัราดอกเบี้ย ได้แก่ อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากกับธนาคาร และอตัราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในสญัญาฯ 
 
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ 
 
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ คอื ความเสีย่งทีคู่่สญัญาอาจไม่ปฏบิตัติามสญัญา ซึง่อาจมผีลต่อกระแสเงนิสดรบั
จากสนิทรพัย์ทางการเงนิของกองทุนรวมฯ ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อเกดิจากความเสีย่งในการด าเนินงาน
ของ บ.ีกรมิ 1 และ บ.ีกรมิ 2 
 
กองทุนรวมฯ มกีารกระจุกตวัของความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ เนื่องจากกองทุนรวมฯ มกีารลงทนุอยูใ่นกลุ่มธรุกจิที่
ไม่ต่างกันได้แก่ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม บี.กรมิ 1 และ บี.กริม 2 ไม่มีความเสี่ยง 
ดา้นสภาพคล่อง และบรษิทัจดัการฯ เชื่อว่ากองทุนรวมฯ ไม่มคีวามเสีย่งด้านการใหส้นิเชื่ออื่น ซึ่งประเมนิจาก
ประสบการณ์การช าระเงนิในอดตี และปัจจยัอื่น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกจิภายในประเทศ 
 
ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 
 
กองทุนรวมฯ ไดด้ ารงสนิทรพัย ์เชน่ เงนิสด ทีเ่พยีงพอเพือ่ด ารงสภาพคล่อง  
 
มลูคา่ยตุธิรรม 
 
ราคาตามบัญชีของสินทรพัย์และหนี้สินทางการเงนิอื่นของกองทุนรวมฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
ที่ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามที่ปรากฏในงบการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจาก 
เป็นรายการทีม่รีะยะเวลาครบก าหนดสัน้ และมอีตัราดอกเบีย้คลา้ยคลงึกบัอตัราดอกเบีย้ตลาดในปัจจุบนั 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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16 ข้อมลูเก่ียวกบัการขายเงินลงทุน 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ ตัดจ าหน่ายเงนิลงทุนเป็นจ านวน 1,173.50 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 
527.00 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 29.68 ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (พ.ศ. 2561 :  
รอ้ยละ 10.58) 
 

17 ข้อมลูจ าแนกตามส่วนงาน 
 
กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดยีว คอืการลงทุนในสญัญาฯ และด าเนินงานในประเทศไทย
เท่านัน้ นอกจากนี้ไม่มคีวามความแตกต่างระหว่างงบการเงนิ และรายงานส่วนการด าเนินงาน ดงันัน้จงึไม่มี
ความจ าเป็นในการแสดงขอ้มลูจ าแนกตามสว่นงาน 
 


