
  

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์
 
งบการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 



 

  

รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงนิแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
(“กองทุนรวมฯ”) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการด าเนินงาน รวมถึงกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  
ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิของกองทุนรวมฯ ประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธสิ าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว้ในส่วนของความ
รบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทุนรวม
ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ 
ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็
ของขา้พเจา้ 
 



 

  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า  
ในการตรวจสอบงบการเงนิส าหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในสญัญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ และไดน้ าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิท
ของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยก
ต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การวัดมู ล ค่ าของเงินลงทุ น ในสัญญ าโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 4.2 นโยบาย
การบญัชี เรื่อง การวดัมูลค่าเงนิลงทุน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 10 เงนิลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
 
กองทุนรวมฯ ลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า (“สญัญาฯ”) จากโรงไฟฟ้าของ
บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร์ 1 จ ากดั (“ABP1”) และ
บรษิัท อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 2 จ ากดั (“ABP2”) เพื่อ
รบัโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการผลติไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าทัง้สองแห่ง ในปี พ.ศ. 2562 สัญญากับ 
ABP1 ได้สิ้นสุดลง คงเหลือเงินลงทุนในสัญญากับ 
ABP2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินลงทุนใน
สญัญาฯ มีมูลค่าตามบญัชจี านวน 1,973.84 ล้านบาท 
และมขีาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของ
เงินลงทุนเป็นจ านวน 34.5 ล้านบาท ซึ่งถูกรับรู้ใน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขา้พเจา้ตรวจสอบเรื่องนี้โดยวธิกีารตรวจสอบ ดงัต่อไปนี้ 
 
ขา้พเจ้าสอบถามบรษิัทจดัการฯ และผู้ประเมนิราคา
อิสระเพื่อท าความเข้าใจวิธีการที่ใช้ในการวดัมูลค่า
ยุตธิรรมและขอ้สมมตฐิานส าคญัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ขา้พเจ้าประเมนิความรูค้วามสามารถ ความเที่ยงธรรม 
และความเป็นอสิระของผูป้ระเมนิราคาอสิระ  
 
ข้าพเจ้าประเมินวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยการ
เปรยีบเทยีบกบัแนวทางการประเมนิทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม 
รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐาน
หลกัดว้ยวธิกีาร ดงันี้  
 
• ทดสอบความถูกต้องของอตัราค่าไฟฟ้าโดยการ

เปรยีบเทยีบกบัสตูรการค านวณอตัราค่าไฟฟ้าตาม
สญัญาซื้อขายไฟฟ้าของ ABP2 

• ทดสอบอัตราก าลังการผลิตและประสิทธิภาพ 
ของโรงไฟฟ้าที่ประมาณขึ้น โดยเปรยีบเทียบกับ
การคาดการณ์ผลการด าเนินงานของ ABP2 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้ไดเ้ปรยีบเทยีบกบัแหล่งขอ้มูล
ในอุตสาหกรรม และสอบถามบริษัทจัดการฯ  
เพื่อประเมนิว่าอตัราดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล
หรอืไม่  
 
 



 

  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

แนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ กองทุนรวม
โครงสรา้งพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้ง
พื้นฐาน ก าหนดให้กิจการต้องวดัมูลค่าเงนิลงทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ในงบการเงนิ บรษิัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั (“บรษิัทจดัการฯ”) ได้
จัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระท าการประเมินมูลค่า
ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในสญัญาฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
พ .ศ . 2563 ด้วยวิธีพิ จารณ าจากรายได้  ( Income 
Approach) ภายใตว้ธินีี้กระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดว่า
จะไดร้บัจนถงึวนัหมดอายุสญัญาจะถูกประมาณการและ
คดิลดกระแสเงนิสดใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน
ดว้ยอตัราคดิลดทีก่ าหนดขึน้ 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากมูลค่าตาม
บญัชขีองเงนิลงทุนมสีาระส าคญั คดิเป็นร้อยละ 93.61 
ของสินทรพัย์รวม และวิธีการวดัมูลค่าต้องอาศยัดุลย
พนิิจและการประมาณการของบรษิทัจดัการฯ ประมาณ
การที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานที่ส าคญัที่น ามาใช้ ได้แก่ 
อตัราค่าไฟฟ้า ราคาก๊าซธรรมชาติ ก าลงัการผลิตและ
ประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้า และอตัราคดิลด 

• ประเมินประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่
คาดว่าจะได้รบัจาก ABP2 โดยเปรียบเทียบกับ
ขอ้มูลในอดตี และประเมนิความสมเหตุสมผลโดย
ค านึงถึงทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่
เกี่ยวข้อง เช่น แผนการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 
อุปสงค์การใชไ้ฟฟ้า และสถานการณ์ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ของโรงไฟฟ้า 

• สอบถามบริษัทจัดการฯ ในเชิงทดสอบเกี่ยวกับ
ความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลดที่ใช้ ว่าเป็น
วธิกีารทีใ่ชโ้ดยแพร่หลายในอุตสาหกรรม และตวัแปร
ที่ใช้หาค่าความเสี่ยงเฉพาะตัว (Individual risk 
premium) เหมาะสมกบัความเสีย่งของกองทุนรวมฯ 

 
จากวธิกีารตรวจสอบขา้งตน้ ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมตฐิาน
หลักที่น ามาใช้ในการประเมินการวัดมูลค่าของ 
เงนิลงทุนมคีวามสมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
ทางการตลาดและอุตสาหกรรม และมูลค่ายุติธรรม
ของเงนิลงทุนอยู่ในช่วงทีย่อมรบัได ้

  

 
ข้อมูลอ่ืน  
 

บรษิทัจดัการฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัที่
ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 

ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงนิคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีาร
แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 

เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบับรษิทัจดัการฯ 



 

  

ความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการฯ ต่องบการเงิน 
 

บรษิัทจดัการฯ มหีน้าที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบตั ิ
ทางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบ  
จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่บรษิัท
จดัการฯ รวมพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงนิ บรษิัทจดัการฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนรวมในการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบั  
การด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่บริษัทจดัการฯ มีความตัง้ใจที่จะเลิกกองทุนรวม หรือหยุดด าเนินงาน หรอืไม่
สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้
 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรือข้อผิดพลาด และ  
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ 
หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหล่านี้ 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต 
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิ  ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ง
เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่า
ความเสีย่งที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายใน
ของกองทุนรวมฯ 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่บรษิทัจดัการฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยบรษิทัจดัการฯ 



 

  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของบรษิัทจดัการฯ 
รวมจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุ นรวมในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น
รายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจา้โดยให้ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้า
การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถงึวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนรวมตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิ 
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

 
ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบับรษิทัจดัการฯ ในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่บรษิทัจดัการฯ ว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็น
อสิระและได้สื่อสารกบับรษิัทจดัการฯ เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผล 
ทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกบับรษิทัจดัการฯ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิ 
ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชี
เวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์
ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 



กองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย์

เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน
(ราคาทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มลูค่า 1,776 ลา้นบาท
และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มลูค่า 2,385 ลา้นบาท) 10 1,973,843,000 2,616,846,000

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 92,827,108 277,755,597
ลกูหนี้จากสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 12, 17 (ข) 41,490,137 80,298,038
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัช ี- สุทธิ 13 323,458 477,314

รวมสินทรพัย์ 2,108,483,703 2,975,376,949

หน้ีสิน

เจา้หนี้อืน่และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,804,691 10,130,999
เงนิปันผลคา้งจ่าย 19,533,869 16,048,932
หนี้สนิอืน่ 211,758 9,333

รวมหน้ีสิน 27,550,318 26,189,264

สินทรพัยส์ุทธิ 2,080,933,385 2,949,187,685

สินทรพัยส์ุทธิ ประกอบด้วย

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 14 1,874,400,000 2,657,820,000
ก าไรสะสม 14 206,533,385 291,367,685

สินทรพัยส์ุทธิ 2,080,933,385 2,949,187,685

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย (บาท) 3.4682 4.9153
จ านวนหน่วยลงทุนคงคา้ง (พนัหน่วย) 600,000 600,000

                (  ชาลนิี เลศิอรยิรงัส ี )                                                        (  วรวทิย ์ทรพัยเ์จรญิเลศิ  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

____________________________________                             ____________________________________ 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

บาท บาท มูลค่ายติุธรรม บาท บาท มูลค่ายติุธรรม

ประเภทเงินลงทุน

เงินลงทุนในธรุกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า

เงนิลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าจาก

บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั โดยผลประโยชน์จากการประกอบ

กจิการไฟฟ้าดงักลา่ว ครอบคลมุตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556

จนถงึวนัสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า

จากการประกอบกจิการไฟฟ้าวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2565 1,776,000,000 1,973,843,000 100 2,384,500,000 2,616,846,000 100

รวมเงินลงทุนในธรุกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า 1,776,000,000 1,973,843,000 100 2,384,500,000 2,616,846,000 100

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562
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กองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทนุ

ดอกเบี้ยรบั 17 (ก) 106,642,431 199,319,326

รายไดอ้ืน่ 105,781 123,584

รวมรายได้ 106,748,212 199,442,910

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 17 (ก) 13,375,000 13,375,000

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 17 (ก) 958,391 1,534,975

ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 1,200,000 1,550,000

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 1,080,670 1,486,643

ค่าธรรมเนียมในการประเมนิมลูค่าเงนิลงทุน 998,667 998,667

ค่าใชจ่้ายอืน่ 2,666,784 4,737,411

รวมค่าใช้จ่าย 20,279,512 23,682,696

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 86,468,700 175,760,214

รายการขาดทนุจากเงินลงทนุ

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 9 (34,503,000) (384,869,000)

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงาน 51,965,700 (209,108,786)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็
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กองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรพัยส์ุทธิ
จากการด าเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 86,468,700 175,760,214
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 9 (34,503,000) (384,869,000)

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงาน 51,965,700 (209,108,786)

การลดลงในทนุท่ีได้รบัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ
และการจ่ายเงินปันผล

การลดมลูค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
600,000,000 หน่วย มลูค่า 1.3057 บาทต่อหน่วย

(พ.ศ. 2562: มลูค่า 1.6641 บาทต่อหน่วย) 14 (783,420,000) (998,460,000)
เงนิปันผลจ่าย

600,000,000 หน่วย มลูค่า 0.228 บาทต่อหน่วย
(พ.ศ. 2562: มลูค่า 0.4846 บาทต่อหน่วย) 15 (136,800,000) (290,760,000)

การลดลงในสินทรพัยส์ุทธิระหว่างปี (868,254,300) (1,498,328,786)
สนิทรพัยส์ุทธติน้ปี 2,949,187,685 4,447,516,471

สินทรพัยส์ุทธิส้ินปี 2,080,933,385 2,949,187,685

หน่วย หน่วย
การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ

(มลูค่าหน่วยละ 3.1240 บาทต่อหน่วย  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
และเท่ากบั 4.4297 บาทต่อหน่วย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 600,000,000 600,000,000

หน่วยลงทุน ณ วนัสิน้ปี 600,000,000 600,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ุทธิ
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบกระแสเงินสด

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนินงาน 51,965,700 (209,108,786)
รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิาก

การด าเนินงานใหเ้ป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน:

   การตดัจ าหน่ายเงนิลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์

     จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 10 608,500,000 1,173,500,000
   ลกูหนี้จากสญัญาโอนผลประโยชน์

     จากการประกอบกจิการไฟฟ้าลดลง 38,807,901 127,479,038
   ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชเีพิม่ขึน้ 13 (1,732,941) (2,446,514)
   การตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 13 1,886,797 2,526,899
   เจา้หนี้อืน่และค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้(ลดลง) (2,326,308) 2,172,430
   หนี้สนิอืน่เพิม่ขึน้(ลดลง) 202,425 (5,070)
   ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 9 34,503,000 384,869,000

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 731,806,574 1,478,986,997

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การลดมลูค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน 14 (783,420,000) (998,460,000)
เงนิปันผลจ่าย (133,315,063) (288,027,807)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (916,735,063) (1,286,487,807)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธิ (184,928,489) 192,499,190
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 277,755,597 85,256,407

92,827,108 277,755,597

ข้อมูลเพ่ิมเติม:

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด

เงนิปันผลคา้งจ่าย 19,533,869 16,048,932

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี
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1 ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน  
ที่ไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และก าหนดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไว้เฉพาะเจาะจงในรายละเอียดของโครงการ 
กองทุนรวมฯ มีวตัถุประสงค์หลกัในการระดมเงนิลงทุนจากผู้ลงทุนทัว่ไป และน าเงนิที่ได้ จากการระดมเงนิลงทุน 
ไปลงทุนในธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนเริม่แรกในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กจิการไฟฟ้า (“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 เพื่อก่อใหเ้กดิ
รายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯ และผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตทีส่ามารถกระท าไดต้ามหลกัเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎขอ้บงัคบัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจรวมถงึการ
ลงทุนในหลกัทรพัยอ์ื่น และ/หรอืการหาดอกผลอื่นใดภายใตก้ฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กองทุนรวมฯ ไดจ้ดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยไม่มกีารก าหนดอายุของ
โครงการ อย่างไรก็ดหีากไม่มกีารลงทุนอื่นเพิ่มเติม 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 ของบ.ีกรมิ 1 ไดส้ิน้สุดลง 
 
กองทุนรวมฯ บรหิารงานโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั (“บรษิทัจดัการฯ”) โดยมธีนาคารทหาร
ไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัท อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั เป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วยลงทุน
รอ้ยละ 29.97 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 29.97) 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

 
งบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด  
โดยได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“แนวปฏบิตัิทางบญัช”ี) 
ส่วนเรื่องทีแ่นวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบันี้ไมไ่ดก้ าหนดไว ้กองทุนรวมฯ ปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อก
โดยสภาวชิาชพีบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชขีองงบการเงนิ 
 
งบการเงนิไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเวน้ตามทีอ่ธบิาย 
ในนโยบายการบญัช ี
 
การจดัท างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีก่ าหนดในแนวปฏบิตัทิางบญัช ีก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชี
ที่ส าคญัและการใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิารซึ่งจดัท าขึ้นตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองกองทุนรวมฯ  
ไปถือปฏบิตัิ กองทุนรวมฯ เปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผู้บรหิาร หรอื ความซบัซ้อน หรอืเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิาน
และประมาณการทีม่นีัยส าคญัต่องบการเงนิในหมายเหตุ 6 
 
งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทยที่จดัท าตามแนวปฏิบตัิทางบญัชี ในกรณีที่มี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั  ใหใ้ชง้บการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 
 
กองทุนรวมฯ ไดน้ าแนวปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญั
ต่อกองทุนรวมฯ 
 

4 นโยบายการบญัชี 
 

นโยบายการบญัชทีีส่ าคญัซึง่ใชใ้นการจดัท างบการเงนิมดีงัต่อไปนี้ 
 

4.1 สินทรพัยท์างการเงิน 
 

การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 
 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทัง้หมดจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีแ่สดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน ยกเว้นเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
และลูกหนี้จากสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย 
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การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 
ในการซื้อหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัยท์างการเงนิโดยปกต ิกองทุนรวมฯ จะรบัรูร้ายการ ณ วนัที่ท ารายการคา้ 
ซึ่งเป็นวนัที่กองทุนรวมฯ เข้าท ารายการซื้อหรอืขายสนิทรพัย์นัน้ โดยกองทุนรวมฯ จะตดัรายการสนิทรพัย์
ทางการเงนิออกเมื่อสทิธใินการไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์นัน้สิน้สุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและกองทุนรวมฯ 
ไดโ้อนความเสีย่งและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 
การดอ้ยค่า 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ พิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
ณ วนัที่รบัรูเ้ริม่แรกและในรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 
กองทุนรวมฯ ไดจ้ดัลูกหนี้จากสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าตามความเสีย่งดา้นเครดติ
และตามระยะเวลาทีเ่กนิก าหนดช าระ โดยอตัราขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้พจิารณาจากลกัษณะการ
จ่ายช าระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทัง้ข้อมูลและปัจจัยอื่นที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจ่ายช าระของลูกหนี้ 
 

4.2 การวดัมูลค่าเงินลงทุน 
 
เงนิลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 
 
เมื่อวนัที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ ลงทุนในสญัญาฯ กับ บี.กรมิ 1 และ บี.กรมิ 2 เพื่อรบัโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าทีม่าจากการด าเนินงานผลติไฟฟ้าและขายใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม ครอบคลุมรายได้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2556 จนถงึวนัหมดอายุสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เงนิลงทุนในสญัญาฯ แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และ
ราคาทุนของเงนิลงทุนเริม่แรกแสดงในราคาทีไ่ดม้ารวมกบัตน้ทุนเกีย่วเน่ืองทีเ่กดิขึน้  
 
มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในสญัญาฯ จะใช้ราคาซึ่งประเมนิโดยผู้ประเมนิอสิระที่ได้รบัอนุมตัิจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”)  
ซึง่กองทุนรวมฯ จะจดัใหม้กีารประเมนิราคาอย่างน้อยทุกปีนับจากวนัทีท่ีม่กีารประเมนิราคาเงนิลงทุนล่าสุดหรอื
เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงของมลูค่าเงนิลงทุนดงักล่าวอย่างเป็นสาระส าคญั 
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในสญัญาฯ จะถูกรบัรูเ้ป็นรายการขาดทุนจากการเปลีย่นแปลง
ในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ณ วนัทีว่ดัมลูค่า 
 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน 
เมื่อทวงถาม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า และเงนิเบกิเกนิบญัช ี
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี้สนิหมุนเวยีนในงบดุล 
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4.4 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 

 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัช ีได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้กองทุนรวมฯ ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และค่านายทะเบยีน ซึง่จะถูกทยอยตดัเป็นค่าใชจ้่ายโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 1 ปี  
 

4.5 หน้ีสินทางการเงิน 
 
การจดัประเภทและวดัมลูค่า 
 
หนี้สนิทางการเงนิทัง้หมดเป็นหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ซึ่งกองทุนรวมฯ 
รบัรูด้อกเบีย้จ่ายโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 
การตดัรายการ 
 
กองทุนรวมฯ ตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิเมื่อภาระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว หรอืไดม้กีาร
ยกเลกิไป หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 

4.6 การรบัรู้รายได้ 
 
รายไดด้อกเบีย้รบัจากเงนิลงทุนในสญัญาฯ จะรบัรูเ้มื่อผลประโยชน์จากสญัญาฯ มจี านวนมากกว่ายอดอ้างองิที่
ระบุไวใ้นสญัญาฯ ใหถ้อืว่ากองทุนรวมฯ ไดร้บัผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าทีเ่ป็นส่วนเกนิดงักล่าว 
เป็นรายไดด้อกเบีย้รบัจากเงนิลงทุนในสญัญาฯ 
 
รายไดด้อกเบี้ยรบัอื่น นอกเหนือจากรายไดด้อกเบี้ยรบัจากเงนิลงทุนในสญัญาฯ จะรบัรูต้ามเกณฑ์อตัราผลตอบแทน
ทีแ่ทจ้รงิ 
 

4.7 ค่าใช้จ่าย 
 
ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.8 ภาษีเงินได้ 
 
กองทุนรวมฯ ไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในประเทศไทย  
 

4.9 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงนิปันผลที่จ่ายไปยงัผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ จะรบัรู้ในด้านหนี้สนิในงบการเงนิของกองทุนรวมฯ  
ในรอบระยะเวลาบญัชซีึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผล  
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4.10 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในที่น าเสนอให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด  
ด้านการด าเนินงาน ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรร
ทรพัยากรและประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานด าเนินงาน ซึ่งพจิารณาว่าคอื บรษิัทจดัการฯ ที่ท าการ
ตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์
 

5 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการลดทุน 
 
การจ่ายเงนิปันผล 

 
5.1) กองทุนรวมฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 2 ครัง้ 

 
5.2) การจ่ายเงนิปันผลจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี้ 

 
5.2.1) บรษิทัจดัการฯ จะจ่ายเงนิปันผล เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธ ิ

ทีป่รบัปรุงแลว้ 
 
5.2.2) การค านวณก าไรสุทธทิี่ปรบัปรุงแล้ว บรษิัทจดัการฯ จะค านวณโดยหกัก าไรสุทธิของกองทุนรวมฯ  

ดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
(ก) ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealised gain) จากการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาฯ รวมทัง้ 

การปรบัปรุงดว้ยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพื่อใหส้อดคล้อง
กบัสถานะเงนิสดของกองทุนรวมฯ 

 
(ข) เงนิส ารองที่กนัไวเ้พื่อซ่อมแซม บ ารุงรกัษา หรอืปรบัปรุงกิจการโครงสรา้งพื้นฐานของกองทุนรวมฯ 

ตามแผนทีก่ าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการของกองทุนรวมฯ และหนังสอืชีช้วน หรอืทีบ่รษิทัจดัการฯ 
ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 
(ค) เงนิส ารองที่กนัไว้เพื่อการจ่ายช าระหนี้เงนิกู้ยมืหรอืภาระผูกพนัของกองทุนรวมฯ ตามนโยบายการ

กู้ยืมเงินที่ก าหนดไว้อย่างชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมฯ และหนังสือชี้ชวน  หรือที่บริษัท
จดัการฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มคี่าใชจ้่ายทีไ่ม่ใช่เงนิสด เช่น ค่าใช้จ่ายทีท่ยอยตดัจ่ายหรอืขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึ้น 
(unrealised loss) เป็นต้น บรษิทัจดัการฯ จะหกัรายการตาม (ข) และ (ค) จากก าไรสุทธขิองกองทุนรวมฯ 
ไดต้ามมลูค่าของรายการดงักล่าวเฉพาะส่วนทีเ่กนิกว่าค่าใชจ้่ายทีไ่ม่ใช่เงนิสดเท่านัน้ 
 

5.2.3) บรษิทัจดัการฯ จะไม่จ่ายเงนิปันผล ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่  
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5.3) บริษัทจัดการฯ จะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 90 วันนับตัง้แต่วันสิ้นรอบบัญชีที่มีการจ่าย 

เงนิปันผลนัน้หรอืวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ แลว้แต่กรณี เวน้แต่ กรณีทีม่เีหตุจ าเป็นให้
ไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลไดใ้นระยะเวลาดงักล่าว บรษิทัจดัการฯ จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

5.4) เงือ่นไขเพิม่เตมิ 
 

5.4.1) ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ถ้าเงนิปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีมมีูลค่าต ่ากว่า
หรอืเท่ากบั 0.10 บาท บรษิทัจดัการฯ สงวนสทิธทิี่จะไม่จ่ายเงนิปันผลในครัง้นัน้ และใหส้ะสมเงนิปันผล
ดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัเงนิปันผลทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป 

 

5.4.2) ส าหรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว บรษิทัจดัการฯ จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไว ้เวน้แต่ 
กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจตามกฎหมาย ได้มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่เติม ประกาศก าหนด สัง่การ เห็นชอบและ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิัท
จดัการฯ จะด าเนินการให้การจ่ายเงนิปันผลเป็นไปตามนัน้ ทัง้นี้ บรษิัทจดัการฯ ขอสงวนสทิธทิี่จะ
ด าเนินการดงักล่าวได้โดยไม่ต้องได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจาก 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ทุกประการ และไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจ่ายเงนิปันผล 

 

การลดทุน 
 

กองทุนรวมฯ จะลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ เฉพาะเมื่อเขา้กรณีดงัต่อไปนี้ 
 

1) กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลงัจากการจ าหน่ายทรพัย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานและการจ่ายเงนิปันผล ทัง้นี้ต้องปรากฏขอ้เทจ็จรงิดว้ยว่ากองทุนรวมฯ ไม่มกี าไรสะสมเหลอือยู่แล้ว 
และ/หรอื 

 

2) กองทุนรวมฯ มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องน าไปใช้ในการค านวณก าไรสุทธิ 
ทีป่รบัปรุงแลว้ของกองทุนรวมฯ และ/หรอื 

 

3) กรณีอื่นใดทีม่มีตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนใหล้ดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ 
 

ในการประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อวนัที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2557 ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้มีตอินุมตัใิห้กองทุนรวมฯ 
แกไ้ขโครงการในเรื่องของการลดทุนจดทะเบยีนเพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ 
 

4) กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากการได้รบัโอนผลประโยชน์ตามสญัญาฯ จากบี.กริม 1 และ  
บ.ีกรมิ 2 ส าหรบัผลการด าเนินงานในงวดการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มถิุนายน 
และผลการด าเนินงานในงวดการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม ของทุกปี  
โดยบรษิัทจดัการฯ จะด าเนินการลดเงนิทุนจดทะเบยีน โดยอ้างอิงจากประมาณการผลประโยชน์จาก 
การประกอบกจิการไฟฟ้า โดยวธิคีดิลดกระแสเงนิสด (discounted cash flow)  

 

ทัง้นี้ การลดทุนจดทะเบยีนทีเ่ป็นกรณีตามขอ้ 1), 2) และ 3) บรษิทัจดัการฯ จะตอ้งขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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6 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 
การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐาน  
ของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลใน
สถานการณ์ขณะนัน้ 
 
กองทุนรวมฯ มกีารประมาณการทางบญัชแีละใชข้อ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบญัชอีาจไม่ตรงกบัผลที่เกิดขึ้นจรงิ ประมาณการทางบญัชแีละขอ้สมมติฐานที่มคีวามเสีย่งอย่างเป็นสาระส าคญั 
ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิการปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป มดีงันี้ 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในสญัญาฯ ซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง วดัมูลค่าโดยใช้การพิจารณาจาก 
การคดิลดของกระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดว่าจะไดร้บัจากสญัญาฯ ซึ่งกระแสเงนิสดในอนาคตพจิารณาบนสมมตฐิาน 
ทีส่ าคญั ได้แก่ อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรบัอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิ (Ft) 
และราคาก๊าซธรรมชาต ิกระแสเงนิสดในอนาคตคดิลดดว้ยอตัราทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมอีตัราคดิลด
รอ้ยละ 5.31 ต่อปี ทัง้นี้ กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมนิอสิระในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของผลประโยชน์จากการประกอบ
กจิการไฟฟ้าตามสญัญาฯ  
 

7 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ ในการบรหิารทุนของกองทุนรวมฯ นัน้เพื่อด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องของกองทุนรวมฯ เพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สยีอื่น และ
เพื่อด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในการด ารงไว้หรือปรบัโครงสร้างของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน  
การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรอืการขายทรพัย์สนิเพื่อลดภาระหนี้สนิ ซึ่งเป็นไปตามที่
ระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนและขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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8 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 
ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ ต้องเผชญิกบัความเสี่ยงทางการเงนิที่ส าคญั ได้แก่ ความเสี่ยงจาก  
อตัราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง กองทุนรวมฯ ไม่มีความเสี่ยงจาก 
อตัราแลกเปลีย่น เน่ืองจากกองทุนรวมฯ ไม่มรีายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่ องจาก  
การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในท้องตลาด สินทรพัย์ทางการเงนิที่อาจท าให้กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงจาก  
อตัราดอกเบีย้ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้เงนิฝากกบัธนาคาร และอตัราดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของ
เงนิลงทุนในสญัญาฯ อย่างไรก็ตาม สนิทรพัย์ทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบี้ยที่ปรบัขึ้นลงตามอตัราตลาดหรอื
อตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของกองทุนรวมฯ จงึอยู่ในระดบัต ่า 
 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัอตัราดอกเบี้ยทีเ่กดิจากเงนิฝากกบัธนาคารและการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในสญัญาฯ ได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 9 และหมายเหตุขอ้ 11 
 
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 
 
ความเสีย่งด้านการให้สนิเชื่อ คอื ความเสีย่งที่คู่สญัญาอาจไม่ปฏิบตัิตามสญัญา ซึ่งอาจมผีลต่อกระแสเงนิสดรบัจาก
สนิทรพัยท์างการเงนิของกองทุนรวมฯ ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อเกดิจากความเสีย่งในการด าเนินงานของ บ.ีกรมิ 2 
 
กองทุนรวมฯ มกีารกระจุกตวัของความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ เนื่องจากกองทุนรวมฯ มกีารลงทุนอยู่ในกลุ่มธุรกจิทีไ่ม่
ต่างกนัได้แก่ ธุรกิจโครงสรา้งพื้นฐานโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม บ.ีกรมิ 2 ไม่มคีวามเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และบรษิัท
จดัการฯ เชื่อว่ากองทุนรวมฯ ไม่มคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่ออื่น ซึง่ประเมนิจากประสบการณ์การช าระเงนิในอดตี  
 
ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 
 
การจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอืการมจี านวนเงนิสดอย่างเพยีงพอ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี
กองทุนรวมฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีจ านวน  92,827,108 บาท (พ.ศ. 2562: 
277,755,597 บาท) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบรหิารสภาพคล่องของกองทุนรวมฯ 
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9 มูลค่ายุติธรรม 

 
9.1 การประเมินมูลค่ายุติธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม จ าแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่า 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัย์หรอืหนี้สนิอย่างเดียวกัน 

(ขอ้มลูระดบั 1) 
• ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล

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

• ข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่  
ไม่สามารถสงัเกตได)้ (ขอ้มลูระดบัที ่3) 

 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
 

 
ข้อมูล 

ระดบัท่ี 1 
ข้อมูล 

ระดบัท่ี 2 
ข้อมูล 

ระดบัท่ี 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายติุธรรม 
   ผ่านก าไรหรือขาดทุน     
เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสรา้ง     
   พืน้ฐานโรงไฟฟ้า (หมายเหตุ 10)     
     - - 1,973,843 1,973,843 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

 
ข้อมูล 

ระดบัท่ี 1 
ข้อมูล 

ระดบัท่ี 2 
ข้อมูล 

ระดบัท่ี 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายติุธรรม 
   ผ่านก าไรหรือขาดทุน     
เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสรา้ง     
   พืน้ฐานโรงไฟฟ้า (หมายเหตุ 10) - - 2,616,846 2,616,846 
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9.2 การวดัมูลค่ายุติธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมูลระดบัท่ี 3) 

 

การเปลีย่นแปลงของมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้าถูกแสดงในหมายเหตุ 10 
 

 พนับาท 
  

การเปลีย่นแปลงของรายการขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้ส าหรบัสนิทรพัยท์ีค่งเหลอื  
   ณ วนัทีร่ายงาน รวมอยู่ในรายการ “ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรม 
   ของเงนิลงทุน” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 
(34,503) 

 

อตัราคดิลดทีใ่ชใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมคอื รอ้ยละ 5.31 หากอตัราคดิลดเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 จะมผีลกระทบ
ใหม้ลูค่ายุตธิรรมลดลงจ านวน 14.70 ล้านบาท หากอตัราคดิลดลดลงรอ้ยละ 1 จะมผีลกระทบใหม้ลูค่ายุตธิรรม
เพิม่ขึน้จ านวน 15 ลา้นบาท  
 

นโยบายการบญัชขีองกองทุนรวมฯ ได้ก าหนดว่าการโอนระหว่างระดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมจะเกดิขึน้ ณ วนัที่
ของเหตุการณ์หรอืการเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ อนัเป็นเหตุใหเ้กดิการโอน 
 

ไม่มกีารเปลีย่นแปลงส าหรบัวธิกีารประเมนิมลูค่ายุตธิรรมระหว่างปี 
 

9.3 ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
 

กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมนิอสิระในการค านวณมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า
ส าหรบัการรายงานในงบการเงนิทุกปี และจดัให้มกีารสอบทานมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในแต่ละไตรมาส  
ผูป้ระเมนิอสิระจะรายงานโดยตรงต่อผูบ้รหิาร 
 

ขอ้มลูหลกัทีก่องทุนรวมฯ ใชใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 เกี่ยวขอ้งกบัอตัราคดิลด และประมาณการ
กระแสเงนิสดในอนาคต จาก บ.ีกรมิ 2 มดีงัต่อไปนี้  
 

อตัราคดิลดที่น ามาใช้ ได้ประมาณการบนพื้นฐานของต้นทุนของเงนิทุน โดยใช้ capital asset pricing model 
(“CAPM”) โดยแบบจ าลอง CAPM ระบุว่าต้นทุนของเงินทุนนัน้จะมีค่าเท่ากับผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ 
ทีป่ราศจากความเสี่ยง บวกกบัความเสีย่งเฉพาะตวั ซึ่งความเสี่ยงเฉพาะตวั คอื ความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ 
เมื่อเทยีบกบัตลาด (เบตา้) คณูดว้ยส่วนชดเชยความเสีย่งในตลาด 
 

สมมตฐิานทีส่ าคญัในการประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตไดแ้ก่ อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, 
ค่าไฟฟ้าตามสตูรการปรบัอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตั ิ(Ft) และราคาก๊าซธรรมชาต ิ 
 

กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมนิอสิระซึง่เป็นสมาชกิของผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูอสิระ เพื่อเขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าว 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 ได้มีการวิเคราะห์ทุกวันที่ในรายงานระหว่างผู้บริหารและ 
ผูป้ระเมนิอิสระ โดยผูป้ระเมนิอิสระได้มกีารน าเสนอรายงานเพื่ออธบิายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยุตธิรรม 
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10 เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 
รายการเคลื่อนไหวของมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิลงทุนตน้ปี 2,616,846 4,175,215 
ตดัจ าหน่าย (608,500) (1,173,500) 
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน (34,503) (384,869) 

เงนิลงทุนสิน้ปี 1,973,843 2,616,846 

 
11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
  อตัราดอกเบีย้   อตัราดอกเบีย้  
 พ.ศ. 2563 ต่อปี  พ.ศ. 2562 ต่อปี  
 พนับาท (ร้อยละ) พนับาท (ร้อยละ) 
     

บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัเอกสทิธิ ์ 73,257 0.050 261,684 0.125 
บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั 19,570 - 16,072 - 

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 92,827  277,756  
 

12 ลูกหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

รายไดด้อกเบีย้คา้งรบั (หมายเหตุ 17 (ข)) 41,490 80,298 

ลูกหนี้จากสญัญาฯ 41,490 80,298 
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13 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี - สุทธิ 

 
การเปลีย่นแปลงของค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชสี าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้ปี 477 558 
เพิม่ขึน้ 1,733 2,446 
ตดัจ าหน่าย (1,887) (2,527) 

ยอดสิน้ปี 323 477 

 
14 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุน มดีงันี้ 
 

 

จ านวน 
หน่วยลงทุนท่ี 
ออกจ าหน่าย
และช าระแล้ว 

 
มูลค่าหน่วยละ 

บาท พนับาท 
    

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

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 600,000,000 4.4297 2,657,820 

    
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 600,000,000 4.4297 2,657,820 
การลดมลูค่าหน่วยลงทุน - (1.3057) (783,420) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 600,000,000 3.1240 1,874,400 

 
ทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาการลงทุนฯ เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2563  
ไดอ้นุมตัใิหล้ดมลูค่าของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.7657 บาท เป็นจ านวน 459.42 ล้านบาท และในอตัราหน่วยละ 
0.54 บาท เป็นจ านวน 324 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งมีการจ่ายคืนเงินลดทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ตามล าดับ โดยการลดเงินลงทุนจดทะเบียน
ดงักล่าว มวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคนืสภาพคล่องส่วนเกินภายหลงัการจ่ายเงนิปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย 
การลดทุนของกองทุนรวมฯ 
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ทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาการลงทุนฯ เมื่อวนัที ่5 มนีาคม พ.ศ. 2562 และวนัที ่3 กนัยายน พ.ศ. 2562 ได้
อนุมตัใิหล้ดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.5133 บาท เป็นจ านวน 307.98 ล้านบาท และในอตัราหน่วยละ 
1.1508 บาท เป็นจ านวน 690.48 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งมกีารจ่ายคนืเงนิลดทุนจดทะเบยีนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
เมื่อวนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2562 และวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2562 ตามล าดบั โดยการลดเงนิลงทุนจดทะเบยีนดงักล่าว 
มวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคนืสภาพคล่องส่วนเกนิภายหลงัการจ่ายเงนิปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลดทุน
ของกองทุนรวมฯ 
 

รายการเคลื่อนไหวของก าไรสะสมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้ปี 291,367 791,236 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 86,469 175,760 
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน (34,503) (384,869) 
เงนิปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) (136,800) (290,760) 

ยอดสิน้ปี 206,533 291,367 
 

15 เงินปันผลจ่าย 
 
พ.ศ. 2563 
 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ได้อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลจาก
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธสิ าหรบังวดสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ในอตัราหน่วยละ 0.1367 บาท ส าหรบัหน่วย
ลงทุนจ านวน 600,000,000 หน่วย เป็นจ านวน 82.02 ลา้นบาท ซึง่มกีารจ่ายเงนิปันผลเมื่อวนัที ่27 มนีาคม พ.ศ. 2563 
 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 
จากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธสิ าหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ในอตัราหน่วยละ 0.0913 บาท ส าหรบั
หน่วยลงทุนจ านวน 600,000,000 หน่วย เป็นจ านวน 54.78 ล้านบาท ซึ่งมกีารจ่ายเงนิปันผลเมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 
พ.ศ. 2563 
 
พ.ศ. 2562 
ทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาการลงทุนฯ เมื่อวนัที ่5 มนีาคม พ.ศ. 2562 ได้อนุมตัใิห้จ่ายเงนิปันผลจากรายได้
จากการลงทุนสุทธสิ าหรบังวดสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ในอตัราหน่วยละ 0.3284 บาท ส าหรบัหน่วยลงทุน
จ านวน 600,000,000 หน่วย เป็นจ านวน 197.04 ลา้นบาท ซึง่มกีารจ่ายเงนิปันผลเมื่อวนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2562 
 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 
จากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธสิ าหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 ในอตัราหน่วยละ 0.1562 บาท ส าหรบั
หน่วยลงทุนจ านวน 600,000,000 หน่วย เป็นจ านวน 93.72 ล้านบาท ซึ่งมกีารจ่ายเงนิปันผลเมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 
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16  ค่าใช้จ่าย 

 
บรษิทัจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 
ดงัต่อไปนี้  
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บรษิัทจดัการฯ จะมีสิทธไิด้รบัค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นรายเดือนจากกองทุนรวมฯ ในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี  
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ทัง้นี้จะไม่ต ่ากว่า 
12.50 ลา้นบาทต่อปี 
 
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืน ในอตัราร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลกัทรพัย ์
 
ค่าธรรมเนียมในการด าเนินงานของนายทะเบียนหลกัทรพัย์คิดเป็นรายปี  ในอัตราร้อยละ 0.032 ต่อปีของเงินทุน 
จดทะเบียนของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน) ทัง้นี้จะไม่เกินกว่า  
5 ลา้นบาทต่อปี 
 

17 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรอืกจิการไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม ทีม่อี านาจควบคุม
กองทุนรวมฯ หรอืถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกันกับกองทุนรวมฯ รวมถึงกิจการ 
ที่ท าหน้าที่ถือหุ้น กิจการย่อย และกิจการที่เป็นกิจการย่อยในเครอืเดยีวกันกับกองทุนรวมฯ นอกจากนี้บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันยงัหมายรวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซึ่งถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มและมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารส าคญั รวมถงึกรรมการหรอืพนักงานของกองทุน
รวมฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัแต่ละรายการ ค านึงถงึเน้ือหาของความสมัพนัธ์
มากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 
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ความสมัพนัธข์องบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีส่ าคญัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั เป็นบรษิทัจดัการฯ 
• บ.ีกรมิ 2 เป็นผูโ้อนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฯ 
• ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
• ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

 
ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 นโยบาย 
 พนับาท พนับาท การก าหนดราคา 
    

ผูโ้อนผลประโยชน์ฯ    
   ดอกเบีย้รบั 106,642 199,319 ราคาตามสญัญา 
    
บรษิทัจดัการฯ     
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ   13,375 13,375 ตามเกณฑท์ีร่ะบุใน 

หนังสอืชีช้วน 
    
ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ    
   ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 958 1,535 ตามเกณฑท์ีร่ะบุใน 

หนังสอืชีช้วน 
 

ข) ลูกหน้ีและยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ   
ผูโ้อนผลประโยชน์ฯ   
   ลูกหนี้จากสญัญาฯ (หมายเหตุ 12) 41,490 80,298 
   
ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ   
บรษิทัจดัการฯ   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย   6,724 7,846 
   
ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   
   ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์คา้งจ่าย 446 650 

 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

26 

 
18 ข้อมูลเก่ียวกบัการขายเงินลงทุน 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ ตดัจ าหน่ายเงนิลงทุนเป็นจ านวน 608.5 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 1,173.50 ลา้นบาท) 
โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 24.84 ของมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 29.68) 
 

19 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คอืการลงทุนในสญัญาฯ และด าเนินงานในประเทศไทยเท่านัน้ 
นอกจากนี้ไม่มคีวามความแตกต่างระหว่างงบการเงนิ และรายงานส่วนการด าเนินงาน ดงันัน้จงึไม่มคีวามจ าเป็นในการ
แสดงขอ้มลูจ าแนกตามส่วนงาน 
 

20 การอนุมติังบการเงิน 
 
งบการเงนิน้ีไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการฯ เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
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