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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) 
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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 



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

14 

 
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 
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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 


