
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์
 
ข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ และงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิรวมถึงงบกระแสเงนิสดส าหรบังวดสามเดอืน
สิ้นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกองทุนเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ตามแนวปฏิบตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 
โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิกีาร
สอบถามบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผดิชอบด้านการเงนิและบญัชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวธิกีาร 
สอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถ
ได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจ้าจงึไม่อาจแสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัช ี
ส าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัต์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท
สินทรพัย ์

เงนิลงทนุตามมลูคา่ยตุธิรรม 
(ราคาทนุ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มลูคา่ 2,100 ลา้นบาท
และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มลูคา่ 2,385 ลา้นบาท) 5 2,286,015,000     2,616,846,000

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 96,046,639         277,755,597
ลกูหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 10 ข) 39,545,756         80,298,038
ลกูหน้ีอื่น 64,906               -
คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัช ี- สทุธิ 6 1,050,636           477,314

รวมสินทรพัย ์ 2,422,722,937 2,975,376,949

หน้ีสิน

เจา้หน้ีอื่นและคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 4,637,171           10,130,999
เงนิปันผลคา้งจา่ย 18,328,983         16,048,932
หน้ีสนิอื่น 3,807,692           9,333

รวมหน้ีสิน 26,773,846 26,189,264

สินทรพัยส์ ุทธิ 2,395,949,091 2,949,187,685

สินทรพัยส์ ุทธิ ประกอบด้วย

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 7 2,198,400,000     2,657,820,000
กาํไรสะสม 7 197,549,091       291,367,685

สินทรพัยส์ ุทธิ 2,395,949,091 2,949,187,685

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย (บาท) 3.9932 4.9153
จาํนวนหน่วยลงทนุคงคา้ง (พนัหน่วย) 600,000 600,000

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

.......................................................................                             .......................................................................
(  ชาลนีิ เลศิอรยิรงัส ี )                                                                 (  วรวทิย ์ทรพัยเ์จรญิเลศิ  )
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ ราคาทุน มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ

บาท บาท มลูค่ายตุิธรรม บาท บาท มลูค่ายตุิธรรม

ประเภทเงินลงทุน

เงินลงทุนในธรุกิจโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า

เงนิลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าจาก

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

โดยผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าดงักล่าว ครอบคลุมตัง้แต่วนัที่

1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถงึวนัสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์

   จากการประกอบกจิการไฟฟ้าวนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ

วนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ตามลาํดบั 2,100,000,000 2,286,015,000 100 2,384,500,000 2,616,846,000 100

รวมเงินลงทุนในธรุกิจโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 2,100,000,000 2,286,015,000 100 2,384,500,000 2,616,846,000 100

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท

รายได้จากการลงทนุ

ดอกเบีย้รบั 10 ก) 39,542,153      55,720,753

รายไดอ้ื่น 76,360            32,496

รวมรายได้ 39,618,513      55,753,249

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 9, 10 ก) 3,325,478        2,749,277

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 9, 10 ก) 255,347          439,884

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 298,361          382,192

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 9 268,691          366,570

คา่ธรรมเนียมในการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน 249,667          249,667

คา่ใชจ้่ายอื่น 688,563          842,229

รวมค่าใช้จ่าย 5,086,107 5,029,819

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 34,532,406 50,723,430

รายการกาํไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ

กาํไร(ขาดทุน)ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน 5 (46,331,000) 171,757,000

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน (11,798,594) 222,480,430

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิ

   จากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 34,532,406 50,723,430

กาํไร(ขาดทุน)ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน 5 (46,331,000) 171,757,000

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน (11,798,594) 222,480,430

การลดลงในทนุที่ได้รบัจากผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ

   และการจ่ายเงินปันผล

การลดมลูคา่หน่วยลงทุนจากการลดทุน

600,000,000 หน่วย มลูคา่ 0.7657 บาทต่อหน่วย 

 (พ.ศ. 2562 : มลูคา่ 0.5133 บาทต่อหน่วย) 7 (459,420,000) (307,980,000)

เงนิปันผลจ่าย

600,000,000 หน่วย มลูคา่ 0.1367 บาทต่อหน่วย 

 (พ.ศ. 2562 : มลูคา่ 0.3284 บาทต่อหน่วย) 8 (82,020,000) (197,040,000)

การลดลงในสินทรพัยส์ทุธิระหว่างงวด (553,238,594) (282,539,570)

สนิทรพัยส์ทุธติน้งวด 2,949,187,685 4,447,516,471

สินทรพัยส์ทุธิสิ้นงวด 2,395,949,091 4,164,976,901

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน (11,798,594) 222,480,430
รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธิ

จากการดาํเนินงานใหเ้ป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน:

   การตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์

     จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 5 284,500,000 308,000,000
   ลกูหนี้จากสญัญาโอนผลประโยชน์ 

     จากการประกอบกจิการไฟฟ้าลดลง 40,752,282 152,056,323
   คา่ใชจ้่ายรอตดับญัชเีพิม่ขึน้ 6 (1,080,670) (1,486,644)
   การตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้่ายรอตดับญัชี 6 507,348 643,878
   ลกูหนี้อื่นเพิม่ขึน้ (64,906) (36,130)
   เจา้หนี้อื่นและคา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้(ลดลง) (5,493,828) 2,893,519
   หนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้ 3,798,359 27,043
   ขาดทุน(กาํไร)ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน 5 46,331,000 (171,757,000)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 357,450,991 512,821,419

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
การลดมลูคา่หน่วยลงทุนจากการลดทุน 7 (459,420,000) (307,980,000)
เงนิปันผลจ่าย (79,739,949) (195,586,043)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (539,159,949) (503,566,043)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (181,708,958) 9,255,376
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 277,755,597 85,256,407

96,046,639 94,511,783

ข้อมลูเพ่ิมเติม:

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด

เงนิปันผลคา้งจ่าย 18,328,983 14,770,696

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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1 ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

 
กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน 
ที่ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และก าหนดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไว้เฉพาะเจาะจงในรายละเอียดของโครงการ 
กองทุนรวมฯ มวีตัถุประสงคห์ลกัในการระดมเงนิลงทุนจากผูล้งทุนทัว่ไป และน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมเงนิลงทุนไปลงทุน
ในธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนเริม่แรกในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการ
ไฟฟ้า (“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 อาจลงทุนในธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐานอื่น ๆ เพือ่ก่อใหเ้กดิรายไดแ้ละ
ผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯ และผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่สามารถกระท าได้ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และกฎข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุน 
ในหลกัทรพัยอ์ื่น และ/หรอืการหาดอกผลอื่นใดภายใตก้ฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กองทุนรวมฯ ได้จดัตัง้และจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยไม่มีการก าหนดอายุ 
ของโครงการ อย่างไรก็ดหีากไม่มกีารลงทุนอื่นเพิม่เตมิ สญัญาฯ ซึ่งเป็นการลงทุนแรกจะสิ้นสุดลงในวนัที่ 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 บรหิารงานโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั (“บรษิทัจดัการฯ”) โดยมธีนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึง่ถอืหน่วยลงทุน
รอ้ยละ 29.97 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 29.97) 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการฯ เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์ 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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2 นโยบายการบญัชี 

 
2.1 เกณฑก์ารจดัท าข้อมลูทางการเงิน 

 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  
ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 
ที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ช้
ในการจดัท างบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกองทุนรวมฯ 

 
3 การประมาณการทางบญัชี 

 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมติที่มผีลกระทบ 
ต่อการน านโยบายการบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่าง
จากประมาณการ 
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4 มลูค่ายติุธรรม 

 
4.1 การประเมินมลูค่ายติุธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม จ าแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่า 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มสีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั 

(ขอ้มลูระดบัที ่1) 
• ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกตได้โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ราคาตลาด) หรอืโดยอ้อม (ได้แก่ ขอ้มูลที่ค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรบัสนิทรพัย์นัน้หรอืหนี้สนินัน้ 
(ขอ้มลูระดบัที ่2) 

• ขอ้มูลส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึ่งไม่ไดอ้า้งองิจากขอ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถ
สงัเกตได)้ (ขอ้มลูระดบัที ่3) 

 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
 
 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรพัย ์     
   เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสรา้ง     
      พืน้ฐานโรงไฟฟ้า     
       (หมายเหตุ 5) - - 2,286,015 2,286,015 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรพัย ์     
   เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสรา้ง     
      พืน้ฐานโรงไฟฟ้า     
          (หมายเหตุ 5) - - 2,616,846 2,616,846 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์ 
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4.2 การวดัมลูค่ายติุธรรมซ่ึงใช้ข้อมลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมลูระดบัท่ี 3) 

 
การเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้าถูกแสดงในหมายเหตุ 5 
 

 พนับาท 
การเปลีย่นแปลงของรายการขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้ส าหรบัสนิทรพัยท์ีค่งเหลอื  
   ณ วนัทีร่ายงาน รวมอยูใ่นรายการ “ขาดทุนจากเงนิลงทุน” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (46,331) 
 
อตัราคดิลดที่ใช้ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมคอื ร้อยละ 5.07 หากอตัราคดิลดเพิม่ขึน้ร้อยละ 1 จะมผีลกระทบให้
มลูค่ายตุธิรรมลดลงจ านวน 27.41 ลา้นบาท หากอตัราคดิลดลดลงรอ้ยละ 1 จะมผีลกระทบใหม้ลูค่ายตุธิรรมเพิม่ขึน้
จ านวน 28.11 ลา้นบาท 
 
นโยบายการบญัชขีองกองทุนรวมฯ ไดก้ าหนดว่าการโอนระหว่างระดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมจะเกดิขึน้ ณ วนัที่
ของเหตุการณ์หรอืการเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ อนัเป็นเหตุใหเ้กดิการโอน 
 
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงส าหรบัวธิกีารประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมระหวา่งงวด 
 

4.3 ขัน้ตอนการประเมินมลูค่ายติุธรรม  
 
กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมนิอสิระในการค านวณมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้าส าหรบั
การรายงานในงบการเงนิทุกปี และจดัใหม้กีารสอบทานมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในแต่ละไตรมาส ผูป้ระเมนิ
อสิระจะรายงานโดยตรงต่อผูบ้รหิาร 
 
ขอ้มลูหลกัทีก่องทุนรวมฯ ใชใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 เกีย่วขอ้งกบัอตัราคดิลด และประมาณการ
กระแสเงนิสดในอนาคต จาก บ.ีกรมิ 2 มดีงัต่อไปนี้ 
 
อตัราคดิลดที่น ามาใช้ ได้ประมาณการบนพื้นฐานของต้นทุนของเงนิทุน โดยใช้ capital asset pricing model 
(“CAPM”) โดยแบบจ าลอง CAPM ระบุว่าต้นทุนของเงินทุนนัน้จะมีค่าเท่ากับผลตอบแทนจากหลักทรพัย์ 
ที่ปราศจากความเสีย่ง บวกกบัความเสี่ยงเฉพาะตวั ซึ่งความเสีย่งเฉพาะตวั คอืความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ  
เมือ่เทยีบกบัตลาด (เบตา้) คณูดว้ยส่วนชดเชยความเสีย่งในตลาด 
 
สมมตฐิานทีส่ าคญัในการประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต ไดแ้ก่ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ
คา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรบัอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตั ิ(Ft) และราคาก๊าซธรรมชาต ิ 
 
กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมนิอสิระซึง่เป็นสมาชกิของผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูอสิระ เพือ่เขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าว 
 
การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 ไดม้กีารวเิคราะหท์ุกวนัทีใ่นรายงานระหว่างผูบ้รหิารและผูป้ระเมนิ
อสิระ โดยผูป้ระเมนิอสิระไดม้กีารน าเสนอรายงานเพือ่อธบิายสาเหตุของการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยุตธิรรม 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์ 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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5 เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนตามสญัญาฯ ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท 
   

เงนิลงทุนตามสญัญาฯ - ราคายตุธิรรมตน้งวด 2,616,846 4,175,215 
ตดัจ าหน่าย (284,500) (308,000) 
ก าไร(ขาดทุน)ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน (46,331) 171,757 
เงนิลงทุนตามสญัญาฯ - ราคายตุธิรรมสิน้งวด 2,286,015 4,038,972 
 
รายละเอยีดของเงนิลงทุนตามสญัญาฯ มดีงันี้ 
 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท 
   

เงนิลงทุนตามสญัญาฯ - ราคาทนุ 2,100,000 2,384,500 
ปรบัมลูคา่ยตุธิรรม 186,015 232,346 
เงนิลงทุนตามสญัญาฯ - ราคายตุธิรรม 2,286,015 2,616,846 

 
6 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี - สทุธิ 

 
การเปลีย่นแปลงของคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชสี าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้งวด 477 558 
เพิม่ขึน้ 1,081 1,487 
ตดัจ าหน่าย (507) (644) 
ยอดสิน้งวด 1,051 1,401 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์ 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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7 ส่วนของผูถ้ือหน่วยลงทุน 

 
การเปลีย่นแปลงของหน่วยลงทุน มดีงันี้ 
 
 จ านวน   
 หน่วยลงทุนท่ี   
 ออกจ าหน่าย มลูค่าหน่วยละ  
 และช าระแล้ว บาท พนับาท 
    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 600,000,000 4.4297 2,657,820 
การลดมลูคา่หน่วยลงทุน - (0.7657) (459,420) 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 600,000,000 3.6640 2,198,400 
 
ทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาการลงทุนฯ เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ไดอ้นุมตัใิหล้ดมูลค่าของหน่วยลงทุน
ในอตัราหน่วยละ 0.7657 บาท เป็นจ านวน 459.42 ลา้นบาท ซึง่มกีารจ่ายคนืเงนิลดทุนจดทะเบยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
เมื่อวนัที ่27 มนีาคม พ.ศ. 2563 โดยการลดเงนิลงทุนจดทะเบยีนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการจ่ายคนืสภาพคล่อง
ส่วนเกนิภายหลงัการจ่ายเงนิปันผล ซึง่เป็นไปตามนโยบายการลดทุนของกองทุนรวมฯ 
 
การเปลีย่นแปลงของก าไรสะสมส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้งวด  291,368 791,236 
รายไดจ้ากการลงทุนสทุธ ิ 34,532 50,724 
ก าไร(ขาดทุน)ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน (46,331) 171,757 
เงนิปันผลจ่าย  (82,020) (197,040) 
ยอดสิน้งวด  197,549 816,677 

 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์ 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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8 เงินปันผลจ่าย 

 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาการลงทุนฯ เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ได้อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลจาก
รายได้จากการลงทุนสุทธสิ าหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ในอตัราหน่วยละ 0.1367 บาท ส าหรบัหน่วย
ลงทุนจ านวน 600,000,000 หน่วย เป็นจ านวน 82.02 ลา้นบาท ซึง่มกีารจ่ายเงนิปันผลเมือ่วนัที ่27 มนีาคม พ.ศ. 2563 
 

9 ค่าใช้จ่าย 
 
บรษิทัจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 
ดงัต่อไปนี้ 
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บรษิัทจดัการฯ จะมสีทิธไิด้รบัค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นรายเดอืนจากกองทุนรวมฯ ในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปีของ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั)  ทัง้นี้จะไม่ต ่ากว่า 
12.50 ลา้นบาทต่อปี 
 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืน  ในอตัราร้อยละ 0.04 ต่อปีของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ (แต่ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
ค่าธรรมเนียมในการด าเนินงานของนายทะเบยีนหลกัทรพัยค์ดิเป็นรายปี ในอตัรารอ้ยละ 0.032 ต่อปีของเงนิทุนจดทะเบยีน
ของกองทุนรวมฯ (แต่ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) ทัง้นี้จะไมเ่กนิกวา่ 5 ลา้นบาทต่อปี 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์ 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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10 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม ทีม่อี านาจควบคุม
กองทุนรวมฯ หรอืถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุนรวมฯ รวมถงึกจิการทีท่ า
หน้าที่ถอืหุน้ กจิการย่อย และกจิการทีเ่ป็นกจิการย่อยในเครอืเดยีวกนักบักองทุนรวมฯ นอกจากนี้บุคคลหรอืกจิการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึกจิการร่วมและบุคคลซึง่ถอืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม และ 
มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักับกองทุนรวมฯ ผู้บรหิารส าคญั รวมถึงกรรมการหรือพนักงานของกองทุนรวมฯ  
ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัแต่ละรายการ 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 

 
ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 
 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท 
   

ผูโ้อนผลประโยชน์ฯ   
   ดอกเบีย้รบั 39,542 55,721 
   
บรษิทัจดัการฯ   
   คา่ธรรมเนียมการจดัการ 3,325 2,749 
   
ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   
   คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 255 440 



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์ 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ข) ลกูหน้ีและยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ 

 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท 
   

ลกูหน้ีจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ   
ผูโ้อนผลประโยชน์ฯ   
   ลูกหนี้จากสญัญาฯ 39,546 80,298 
   
ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ   
บรษิทัจดัการฯ   
   คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย   3,325 7,846 
   
ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   
   คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์คา้งจ่าย 255 650 
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