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สาส์นจากบริษัทจัดการ
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ขอนำส่งรายงานประจำปี 2557 สำหรับการ
ดำเนินงานของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทประจำงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มายัง  
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน โดยในรายงานประจำปีฉบับนี้ประกอบด้วย รายละเอียดการลงทุน
ของกองทุน รายงานผลการดำเนินการและรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั้งงบการเงิน  
ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อให้ท่านได้ทราบข้อมูลและผลการดำเนินงานของกองทุน
ในรอบบัญชีประจำปี 2557 ที่ผ่านมา  
 ปี 2557 เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอตัวเหลือร้อยละ 0.7 จากร้อยละ 2.9 ในปีก่อน 
เนื่องจากสถานการณ์การเมืองในประเทศทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองส่งผลกระทบเศรษฐกิจ
ไทยในครึ่งปีแรก แม้ว่าในครึ่งปีหลังหลังมีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ เศรษฐกิจจะทยอย  
ปรับตัวดีขึ้น จะส่งผลดีกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจ แต่การฟื้นตัวยังเป็นไปอย่างล่าช้า 
จากที่หดตัวร้อยละ 0.5 ในไตรมาสแรก มาขยายตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาสสอง 0.6 ในไตรมาสสาม 
และ 2.3 ในไตรมาสสี่ แม้ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์ 
และการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าออกมาได้บ้าง แต่ก็ยังต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากมีขั้นตอน
การตรวจสอบและรอความชัดเจนและความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่
ฟื้นตัวไม่แข็งแกร่งนักนำโดยสหรัฐที่ฟื้นตัว ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เตรียมจะทยอยลดการ
ผ่อนคลายอย่างมากลงทำให้เกิดความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายเป็นระยะ แม้ว่าจะมีปัจจัย
สนับสนุนจากราคาน้ำมันที่ร่วงลงแรงตั้งแต่กลางปีเนื่องจากมีอุปทานส่วนเกินในตลาดในระดับสูง 
ทำให้นโยบายการเงินในหลายประเทศลดความเข้มงวดลงได้บ้าง  
 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยยังคงอ่อนแอลงต่อเนื่องมาหดตัวลงร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อน 
เนื่องจากมีการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปลายปีก่อน ซึ่งความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่ยืดเยื้อและไม่มีทางออก ทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจบางส่วนเกิดการหยุดชะงัก ส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นในการใช้จ่าย ลงทุนและท่องเที่ยว ขณะที่การส่งออกสินค้ายังคงฟื้น
ตัวอย่างเปราะบาง โดยการส่งออกไปยังตลาดกลุ่มจี 3 เริ่มกลับมาขยายตัวได้บ้างซึ่งเป็นสัญญาณ
ที่ดี ได้ช่วยชดเชยการส่งออกไปจีนและอาเซียนที่ไม่สดใสนัก เนื่องจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวจาก
ผลจากความพยายามแก้ปัญหาธนาคารเงาของจีน อย่างไรก็ตาม การนำเข้าหดตัวกว่าการส่งออก
ตามอุปสงค์ในประเทศที่ซบเซา ประกอบกับดุลบริการและเงินโอนเกินดุล จึงส่งผลให้ดุลบัญชีเดิน
สะพัดในช่วงดังกล่าวเกินดุลสูงถึง 8.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ได้ช่วยชดเชยเงินทุนไหลออกจาก
ตลาดเงินทุนไทยเนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศที่ยังคงยืดเยื้อรวมทั้งการ
ทยอยถอนลดวงเงินการซื้อคืนพันธบัตรของธนาคารกลางสหรัฐฯ จึงส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น  
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เล็กน้อยมาปิดที่ 32.4 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม จาก 32.8 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ   
ณ สิ้นเดือนธันวาคม แม้ว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย  
ลงเพิ่มเติมอีกร้อยละ 0.25 มาที่ 2.0 ในการประชุมในช่วงกลางเดือนมนาคม เพื่อประคองการเติบโต
เศรษฐกิจให้เติบโตต่อเนื่องในช่วงที่นโยบายการคลังมีข้อจำกัดในช่วงที่มีสุญญากาศทางการเมือง  
 ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในไตรมาสแรกมาขยายตัวร้อยละ 0.4   
หลังจากที่หดตัวไปในไตรมาสแรก เป็นผลมาจากสถานการณ์การเมืองเริ่มคลี่คลายตั้งแต่ปลาย
เดือนพฤษภาคม เป็นต้นมา มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้น ส่งผลให้
เครื่องชี้เศรษฐกิจสำคัญทยอยฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในไตรมาสแรก อาทิ การบริโภคภาคเอกชน   
การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐซึ่งได้รับการปลดล็อคจากปลายปีก่อน อาทิ มีการเร่ง
จ่ายเงินจำนำข้าวที่ค้างชำระคืนชาวนา ทำให้การใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกลับมาหมุนเวียนมากขึ้น 
ขณะที่การส่งออกแทบไม่เติบโต เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญฟื้นตัวอย่างเปราะบาง   
รวมทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซบเซา ขณะที่การนำเข้าหดตัวร้อยละ 14 ทำให้ ไทยยังคงเกิน
ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัด แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะหดตัวร้อยละ 13 เนื่องจาก  
หลายประเทศมีคำเตือนในการเดินทางมาไทยจากเหตุความขัดแย้งทางการเมืองก็ตาม อีกทั้ง  
ในเดือนพฤษภาคม จะมีเงินทุนไหลออกจากตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนรวมกันสูงราว   
1 แสนล้านบาท เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองของนักลงทุนต่างชาติหลังมีการ
รัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม จึงนำเงินออกไปก่อน ทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงชั่วคราวไปต่ำสุดที่ 
32.8 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม จาก 32.3 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ สิ้นเดือนเมษายน 
ก่อนจะทยอยแข็งค่าขึ้นมาปิดที่ 32.5 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน หลังสถานการณ์
การเมืองคลี่คลาย ทำให้มีเงินทุนไหลกลับมาลงทุนตราสารหนี้ ไทยกว่า 3 หมื่นล้านบาทอีกครั้ง 
อย่างไรตาม คณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงนโยบายการเงินผ่อนคลายด้วยการคงอัตรา  
ดอกเบี้ยนโยบายระดับต่ำที่ร้อยละ 2.00 ตามคาดการณ์ของตลาดในการประชุมเดือนเมษายน และ
มิถุนายนเพื่อประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง  
 ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องแต่ยังคงล่าช้ากว่าคาดการณ์ของตลาด   
โดยขยายตัวเพียงร้อยละ 0.6 จากปีก่อน มีการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชนที่  
ฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้นตามความเชื่อมั่นผู้บริโภคและธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นภายหลังการเมือง  
มีเสถียรภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายภาครัฐยังคงล่าช้ากว่าคาดโดยเฉพาะการเบิกจ่าย
งบลงทุนเนื่องจากรอความชัดเจนจากนโยบายรัฐบาลที่เริ่มเข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่เดือน
กันยายน ขณะที่การส่งออกยังคงไม่สดใสตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างเปราะบาง ราคาสินค้า
เกษตรตกต่ำและข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ส่วนการนำเข้าเริ่มฟื้นตัวกลับมาทรงตัว
สอดคล้องอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัวแต่ยังคงเปราะบาง ส่วนภาคการท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัวอย่าง
ต่อเนื่องจากช่วงกลางปี โดยเฉพาะหลังมีนโยบายยกเว้นวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวจีนในช่วงเดือน
สิงหาคม-ตุลาคม เข้ามาเพิ่มเติมได้จูงใจนักท่องเที่ยวจีนกลับมาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้น แม้ว่า  
กฎอัยการศึกจะยังคงอยู่ก็ตาม ทางด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายค่อนข้างผันผวน โดยเงินทุนเริ่มไหลกลับ
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มาลงทุนในเดือนกรกฎาคม หลังสถานการณ์การเมืองดีขึ้น แต่ก็ไหลออกอีกครั้งในเดือนสิงหาคม-
กันยายน เช่นเดียวกับภูมิภาคเนื่องจากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรปและแนวโน้ม
อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ส่งผลให้เงินบาทผันผวนและกลับไปปิดที่ 32.42 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ   
ณ สิ้นเดือนกันยายน ใกล้เคียงกับไตรมาสสอง อนึ่ง หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
เข้ามาดูแลค่าครองชีพตั้งแต่เดือนมิถุนายน ตลอดจนราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับลงตามราคา
ตลาดโลกและการปรับโครงสร้างราคาพลังงานในประเทศส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลง  
ต่อเนื่องจากร้อยละ 2.62 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปีนี้ มาอยู่ที่ร้อยละ 1.75   
ในเดือนกันยายน ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวที่ราวร้อยละ 1.7 ซึ่งจะราวค่ากลางของเป้าหมาย
เงินเฟ้อของ คณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงเอื้อต่อการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายได้ต่อไป
ด้วยการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับต่ำที่ร้อยละ 2 เพื่อประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงมากขึ้น  
 ไตรมาสสี่ เศรษฐกิจไทยขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.3 จากร้อยละ 0.6 ไตรมาสก่อน   
แต่การฟื้นตัวยังคงเปราะบางทั้งการบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออก โดยการ
บริโภคภาคเอกชนมีการฟื้นตัวอย่างเปราะบาง เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกระทบกำลังซื้อ  
ในภูมิภาค และประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายเนื่องจากภาระหนี้ครัวเรือนที่สูง แม้ว่ารัฐบาลจะมี
จ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวและยางบางส่วน แต่การเบิกจ่ายยังค่อนข้างล่าช้า จึงไม่
มากพอจะช่วยเพิ่มแรงส่งให้กับการใช้จ่ายภาคเอกชนได้มากนัก ขณะที่การเบิกจ่ายภาครัฐยังมี
ความล่าช้าโดยเฉพาะงบลงทุนที่เบิกจ่ายได้ ไม่ถึงร้อยละ 10 จากเป้าหมายร้อยละ 25 ส่งผลให้การ
ใช้จ่ายภาครัฐยังคงมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมัน  
ในตลาดโลกที่ปรับลดลงร้อยละ 25 จากไตรมาสสาม มาเหลือเฉลี่ยที่ 76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล  
ในไตรมาสสี่ เนื่องจากอุปทานส่วนเกินในระดับสูงในตลาดน้ำมันโลก จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ยปรับลดลงมาเหลือร้อยละ 1.1 ในไตรมาสสี่จากร้อยละ 2.0 ในไตรมาสสาม แต่อัตรา
เงินเฟ้อพื้นฐานยังที่ทรงตัวที่ร้อยละ 1.7 ซึ่งยังอยู่ราวค่ากลางของเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 0.5-3.0 
ทำให้ คณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2 ต่อเนื่องในการประชุม
ช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคมตามคาดการณ์ของตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ท่ามกลางความผันผวนของตลาดการเงินโลกหลังธนาคารกลางสหรัฐฯ ทยอยลดความผ่อนคลาย
นโยบายการเงินในระยะต่อไป ตลอดจนคาดหวังว่า นโยบายการคลังจะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นหลังมีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่เดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา นอกจากนี้ 
ในไตรมาสสี่ไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงกว่า 9.8 พันล้านเหรียญ ดีขึ้นจากไตรมาสสามที่ขาดดุล 
1.5 พันล้านเหรียญ เนื่องจากมูลค่านำเข้าน้ำมันลดลงมากตามราคาน้ำมันโลก และการท่องเที่ยวที่
ฟื้นตัวต่อเนื่อง ทำให้เงินบาทไทยอ่อนค่าลงเล็กน้อยมาปิดที่ 32.90 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ   
สิ้นเดือนธันวาคมเนื่องจากค่าดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินอื่นๆ หลังจาก
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ในระยะต่อไปหลังเศรษฐกิจฟื้นตัว
มาต่อเนื่อง 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
ภายใต้การจัดการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 กองทุนมีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 5,933.26 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วยเท่ากับ 9.8887 บาท โดยในรอบการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง   
31 ธันวาคม 2557 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนรวมทั้งสิ้น 428.55 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน 
กองทุนมีค่าใช้จ่ายจำนวน 49.73 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุน
ระยะสั้นจำนวน 0.06 ล้านบาท ทำให้กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิทั้งสิ้น 378.87 ล้านบาท 
และเมื่อพิจารณาร่วมกับกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 136.36 ล้านบาท 
ทำให้กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 515.25 ล้านบาท  
 สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ ให้ความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้
บริการที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมทั้งรักษามาตรฐานในการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด 
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ส่วนที่1ส่วนการดำเนินกิจการของกองทุน 
1. ข้อมูลกองทุน 

1.1 ชื่อกองทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
   (Amata B. Grimm Power Power Plant Infrastructure Fund)  
1.2 ชื่อย่อ ABPIF  
1.3 ประเภทกองทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
1.4 เงินทุนจดทะเบียน 6,300,000,000 บาท  
1.5 อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ ทั้งนี้หากกองทุนรวมไม่มีลงทุน  
    เพิ่มเติม สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
   ที่กองทุนลงทุนในครั้งแรกจะสิ้นสุดในวันที่ 27 กันยายน 2565  
1.6 ชื่อบริษัทจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  
1.7 ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) 


2. นโยบายภาพรวมการประกอบธุรกิจและการจัดหาผลประโยชน์

2.1 วัตถุประสงค์นโยบายการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์
  เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ซึ่ง
กองทุนรวมจะนำเงินที่ ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง  
พื้นฐาน ซึ่งกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะในวงกว้าง
ของประเทศไทย โดยกองทุนรวมได้เข้าทำสัญญาเพื่อให้ ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้กองทุนรวมจะจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่เข้าลงทุน เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/
หรือการหาดอกผลอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดกำหนด  
  ในการลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมมีการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้ากับ บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด (บี.กริม 1) และ 
บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด (บี.กริม 2) ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้า  
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยบี.กริม 1 ตั้งอยู่ที่ 700/370 หมู่ 6 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (เฟส 5), ถนนบางนา-ตราด ไฮเวย์ 34 ตำบล  
หนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และบี.กริม 2 ตั้งอยู่ที่ 700/371 หมู่ 6 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (เฟส 5), ถนนบางนา-ตราด ไฮเวย์ 34 ตำบล  
หนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
  ระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจะเริ่ม  
ตั้งแต่วันที่กองทุนรวมชำระราคาซื้อให้แก่บี.กริม 1 และบี.กริม 2  
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

 • บี.กริม 1 วันสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์ หมายถึงวันที่   
  16 กันยายน 2562 

 • บี.กริม 2 วันสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์ หมายถึงวันที่   
  27 กันยายน 2565  

  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตกลงโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่
เกี่ยวข้องกับสัญญาขายไฟฟ้ากับ กฟผ. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม 
และสัญญาซื้อขายไอน้ำ รวมถึงสัญญาที่จัดทำขึ้นใหม่ภายในระยะเวลาของสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งคำนวนตามสูตร ดังต่อไปนี้ 

 
 ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า = กระแสเงินสดรับที่ได้จากรายได้ของ  

โรงไฟฟ้า – กระแสเงินสดที่จ่ายสำหรับรายจ่ายของโรงไฟฟ้า + การเปลี่ยนแปลง
รายการตั้งสำรอง + เงินสดคงเหลือต้นงวด – เงินสดคงเหลือขั้นต่ำ 

 
  ทั้งนี้การคำนวนดังกล่าวจะคิดจากผลประกอบการราย 6 เดือน คือรอบการ

ดำเนินงานเดือนมกราคมถึงมิถุนายน และเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม โดยกองทุนรวม
จะได้รับโอนประโยชน์ภายในเดือนมีนาคมและสิงหาคมของแต่ละปี ทั้งนี้รายละเอียด
จะต้องเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  

2.2 โครงสร้างผู้ถือหน่วยหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มบริษัท บี.กริม 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น 

จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ซัมมิท ซันไรซ์ 

เอนเนอจี จำกัด 

อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ โฮลดิ้ง 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 1 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 
ระยอง 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 
ระยอง 2 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 
เซอร์วิส 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 
เบียนหัว 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 1 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 1 

ร้อยละ 56.23 ร้อยละ 13.77 ร้อยละ 30.00 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 69.3 ร้อยละ 70 ร้อยละ 60 ร้อยละ 62 ร้อยละ 62 ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 29.7 
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 กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ (ร้อยละ 30 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2558) ได้แก่ บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (อมตะ บี.กริม เพาเวอร์) ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม  
รวมประมาณร้อยละ 98 และร้อยละ 100 ตามลำดับ เนื่องจาก อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหลายโรงนอกจากโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จึงอาจ
ทำให้ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีความเสี่ยงจากการแข่งขัน กับโรงไฟฟ้าของบริษัทใน
เครืออื่นๆ อย่างไรก็ตาม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์และกองทุนรวม ตกลงเข้าทำสัญญา
ตกลงกระทำการ โดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 โดยต้องไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการ ฐานะ
ทางการเงินและ/หรือความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาโอนผลประโยชน์ของ
บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 นอกจากนี้ ความต้องการใช้ ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนครมีมากกว่ากำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบันรวมกัน และราคาค่าไฟฟ้าที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือการใช้กลยุทธ์
การแข่งขันทางด้านราคาเพื่อดึงดูดลูกค้า  

2.3 ข้อมูลทรัพย์สินของกองทุน 
2.3.1รายละเอียดแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท

รายละเอียดแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
 
   ณ31ธันวาคม2557  ณ31ธันวาคม2556

 ประเภท มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของมูลค่า มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของมูลค่า
   ทรัพย์สินสุทธิ  ทรัพย์สินสุทธิ 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5,652,827,000.00 95.27 5,892,672,212.00 99.32 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 15,211,496.33 0.26 472,107,611.82 7.96 
ลูกหนี้จากสัญญาโอน 
 ผลประโยชน์จากการ  
 ประกอบกิจการไฟฟ้า 207,251,393.62 3.49 297,813,553.77 5.02 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 68,451,227.54 1.15 90,736,713.73 1.53 
รวมทรัพย์สิน 5,943,741,117.49 100.17 6,753,330,091.32 113.82
หนี้สิน (10,485,371.94) -0.18 (9,862,364.86) -0.17 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,933,255,745.55 99.99 6,743,467,726.46 113.65 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

2.3.2รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวม
 บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538 และ วันที่ 4 
มิถุนายน 2542 ตามลำดับ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ประกอบธุรกิจในฐานะ  
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ประเภทโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วม (Cogeneration) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยมี
การซื้อก๊าซธรรมชาติภายใต้สัญญาซื้อขายกับปตท. รายละเอียดทรัพย์สิน  
โดยสรุป ดังนี้ 

  
  รายละเอียดทรัพย์สิน ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า  
    อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 และ โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม                
   เพาเวอร์ 2 ที่มาจากการดำเนินงานผลิตไฟฟ้าและขายให้      
   กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ ใช้ ไฟฟ้าใน    
   นิคมอุตสาหกรรม  
  ผู้ดำเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด และบริษัท อมตะ      
    บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด 
    เลขที่ 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ    
    กรุงเทพมหานคร 10240  
  ประเภทของทรัพย์สิน สิทธิ์ในการรับผลประโยชน์ตามสัญญาโอนผลประโยชน์        
   จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากับ บริษัท อมตะ บี.กริม   
       เพาเวอร์ 1 จำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 16 กันยายน 2562         
    และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด สิ้นสุด ณ   
         วันที่ 27 กันยายน 2565  

สรุปมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

ณวันที่31ธันวาคม2557 
มูลค่าทรัพย์สิน 5,943,741,117.49 บาท 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,933,255,745.55 บาท 
จำนวนหน่วย 600,000,000.0000 หน่วย 
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 9.8887 บาท 

 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) : 0.04 
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  ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด  
  ราคาประเมินของทรัพย์สิน 5,653,000,000 บาท  
  วันที่ประเมินค่าทรัพย์สิน 20 กุมภาพันธ์ 2558  
  วิธีการประเมินค่าทรัพย์สิน วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการ     
        คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 


2.3.3รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทุนรวมในรอบปีบัญชี
 กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินใดเพิ่มเติม 

2.3.4รายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการจำหน่ายหรือโอนทรัพย์สินของกองทุนรวม  

2.4 การประกันรายได้และผู้รับประกันรายได้ของกองทุนรวม
 กองทุนรวมไม่มีการรับประกันรายได้  

2.5 การกู้ยืมเงิน
 กองทุนรวมไม่มีนโยบายในการกู้ยืมตลอดอายุของสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในครั้งแรก อย่างไรก็ดี หากกองทุน
รวมมีการลงทุนเพิ่มเติม กองทุนรวมอาจพิจารณากู้ยืมเงิน โดยจะดำเนินการตาม  
กฎเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

2.6 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
 วันที่ 2 กันยายน 2557 ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนอนุมัติให้แก้ ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวมโดยระบุแผนการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมในโครงการจัดการ
กองทุนรวม ตามข้อ 51(1) ของประกาศทน. 1 /2554 เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถลดเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวมได้โดยไม่ต้องขอมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ทุกครั้ง 
 

3. ภาพรวมของธุรกิจการประกอบกิจการไฟฟ้า และผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าอมตะ
บี.กริมเพาเวอร์1และโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์2 
3.1 ภาพรวมของธุรกิจการประกอบกิจการไฟฟ้า

 อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย ถือเป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ถูกกํากับ
ดูแลการดำเนินงานโดย คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) กระทรวง
พลังงาน และคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก  
ในการพัฒนาและจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้มีความมั่นคงเชื่อถือได้ ในราคาที่เหมาะสม   



10
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มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล และส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า
เพื่อลดภาระของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการลงทุนก่อสร้าง  
โรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ ไฟฟ้าของประเทศที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต  
การผลิตและระบบส่งไฟฟ้า 
 กฟผ.ถือเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง
พลังงาน โดยกฟผ.เป็นทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้รับซื้อไฟฟ้าแบบขายส่งหลัก เพื่อ  
ตอบสนองความต้องการใช้ ไฟฟ้าของทั้งประเทศ ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ตั้งอยู่
ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ นอกจากนี้ กฟผ.ยังรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก รวมถึงรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศมาเลเซีย กฟผ.จะจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก
โรงไฟฟ้าของกฟผ.และรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่กล่าวมาข้างต้นให้แก่ กฟน. 
กฟภ. และผู้ใช้ ไฟฟ้าที่รับซื้อโดยตรงจากกฟผ. ผ่านทางระบบส่งไฟฟ้าของกฟผ. ที่มี
โครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ระดับแรงดันต่างๆ ตั้งแต่ 69 กิโลโวลต์ ไปจนถึง 
500 กิโลโวลต์ โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นผู้ดำเนินการระบบจำหน่ายและการค้า
ปลีกไฟฟ้าของประเทศ โดยนำไฟฟ้าไปจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ ไฟฟ้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ 
และลูกค้าภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศต่อไป นอกจากนี้ กฟผ.ยังมีการจำหน่ายไฟฟ้า
ให้กับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
ประเทศมาเลเซีย 
 ตั้งแต่ปี 2535 รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้า 
และเปิดโอกาสผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนร่วมประมูลแข่งขันการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้ เพื่อ
ช่วยลดภาระการลงทุนของ กฟผ. ในการผลิตไฟฟ้า  
การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer: SPP)  
 กฟผ.มีการรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กระหว่าง 10-90 
เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กจะใช้ระบบพลังความร้อนร่วม 
(Cogeneration) ซึ่งจะใช้ก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก และระบบ
พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งจะใช้กาก หรือ เศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง สำหรับพลังไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการจำหน่ายให้ กฟผ.   
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กจะนำไปใช้ ในโรงงานของตนเอง หรือขายให้ โรงงาน
อุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียง การรับซื้อไฟฟ้าของกฟผ.จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
จะมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 2 ประเภท คือ สัญญาประเภท Firm ซึ่งจะมีการทำ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าอายุระหว่าง 20 – 25 ปี และมีการกำหนดค่าพลังงานไฟฟ้า 
(Energy Payment) และสัญญาประเภท Non-Firm ซึ่งจะไม่มีการกำหนดค่าพลังงาน
ไฟฟ้า ซึ่ง บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่มีสัญญา  
ซื้อขายไฟฟ้าประเภท Firm อายุ 25 ปี  
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3.1.1การผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศ
 การผลิตพลังงานไฟฟ้าปี 2557 อยู่ที่ระดับ 180,945 กิกะวัตต์ชั่วโมง   
เพิ่มขึ้นจาก ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.0 ด้านความต้องการพลังไฟฟ้า
สูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. ของปี 2557 เกิดขึ้น ณ วันพุธที่ 23 เมษายน 
2557 เวลา 14.26 น. อยู่ที่ระดับ 26,942 เมกะวัตต์ สูงกว่าพลังไฟฟ้าสูงสุด
สุทธิของปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ เวลา 
14.00 น. อยู่ 344 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 
 

3.1.2ความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมของประเทศ
 ปี 2557 มีการใช้ ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 168,620 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.6 คาดว่า เนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความ
ชัดเจนทางการเมืองหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาแก้ปัญหา
ทางการเมืองตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2557 การฟื้นตัวของภาคการส่งออก
โดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีมูลค่าการส่งออกปี 2557 ขยายตัวถึงร้อยละ 4.3 
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐ ส่งผลให้ภาพรวมการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
 หน่วย:กิกะวัตต์ชั่วโมง  
 2557
 สาขา 2554 2555 2556 ปริมาณ เปลี่ยนแปลง สัดส่วน 
ครัวเรือน 32,799 36,447 37,657 38,993 3.5 % 23 % 
กิจการขนาดเล็ก 15,446 17,013 18,374 18,807 2.4 % 11 % 
ธุรกิจ 23,660 27,088 30,423 31,362 3.1 % 19 % 
อุตสาหกรรม 67,942 72,336 72,536 73,782 1.7 % 44 % 
ส่วนราชการและองค์กร 
ที่ไม่แสวงหากำไร 4,888 3,799 149 152 2.0 % 0.1 % 
เกษตรกรรม 297 377 354 414 17.2 % 0.1 % 
อื่นๆ 3,823 4,718 4,849 5,109 5.4 % 2.7 % 
รวม 148,855 161,779 164,341 168,620 2.6% 100.0%  

ที่มา : สํานักนโยบายและแผนพลังงาน  
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3.1.3ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(Ft)
 ค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) เป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง   
ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า โดยที่ผ่านมาค่า Ft มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น  
ต่อเนื่อง ตามรายละเอียดดังนี ้

 
 รอบเดือนเรียกเก็บ Ftขายปลีก(บาท/หน่วย) เปลี่ยนแปลง(บาท/หน่วย) 
 เดือน มิ.ย. 55 - ส.ค. 55 0.3000 + 0.3000 
 เดือน ก.ย. 55 - ธ.ค. 55 0.4800 + 0.1800 
 เดือน ม.ค. 56 - เม.ย. 56 0.5204 + 0.0404 
 เดือน พ.ค. 56 - ส.ค. 56 0.4692 - 0.0512 
 เดือน ก.ย. 56 - ธ.ค. 56 0.5400 + 0.0708 
 เดือน ม.ค. 57 - เม.ย. 57 0.5900 + 0.0500 
 เดือน พ.ค. 57 - ธ.ค. 57 0.6900 + 0.1000 
 เดือน ม.ค. 58 - เม.ย. 58 0.5896 - 0.1004  

ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
3.2 ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 และโรงไฟฟ้าอมตะ

บี.กริมเพาเวอร์2 
 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2557 โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1   
มีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 1,018,828 เมกะวัตต์ชั่วโมง โดยจำหน่ายไฟฟ้า
ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปริมาณ 453,498 เมกะวัตต์ชั่วโมงหรือ  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.5 ของปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายทั้งหมด และเป็นการจำหน่าย
แก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมอีก 565,330 เมกะวัตต์ชั่วโมงหรือร้อยละ 55.5 ของปริมาณ
ไฟฟ้าที่จำหน่ายทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายไอน้ำจำนวน 5,072 ตันให้แก่
ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมด้วย 


การจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์1ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2557  
   กระแสไฟฟ้าจำหน่าย(เมกะวัตต์ชั่วโมง) สัดส่วน(ร้อยละ) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 453,498 44.5 
ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม 565,330 55.5 
รวม   1,018,828 100.0
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 ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 มีรายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 
ธันวาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 3,759 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้รับจากการไฟฟ้า  
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร้อยละ 41.8 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 57.4 รายได้จากการจำหน่ายไอน้ำร้อยละ 0.3 และรายได้
จากการใช้สาธารณูปโภคร่วมกันร้อยละ 0.5   

สัดส่วนรายได้ของโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์1ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2557
  
  สัดส่วน(ร้อยละ) 
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 41.8 
- ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม 57.4 
รายได้จากการจำหน่ายไอน้ำ 0.3 
รายได้จากการใช้สาธารณูปโภคร่วมกัน 0.5 
รวม  100.0

 
 สำหรับโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 มีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าตั้งแต่
เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 1,225,797 เมกะวัตต์ชั่วโมง   
โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปริมาณ 501,021   
เมกะวัตต์ชั่วโมงหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.9 ของปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายทั้งหมด 
และเป็นการจำหน่ายแก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมอีก 724,776 เมกะวัตต์ชั่วโมงหรือ  
ร้อยละ 59.1 ของปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายทั้งหมด และมีการจำหน่ายไอน้ำจำนวน 
49,002 ตันให้แก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมด้วย  

การจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์2ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2557     
   กระแสไฟฟ้าจำหน่าย(เมกะวัตต์ชั่วโมง) สัดส่วน(ร้อยละ) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 501,021 40.9 
ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม 724,776 59.1 
รวม   1,225,797 100.0

 
 ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 มีรายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 
ธันวาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 4,700 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้รับจากการไฟฟ้า  
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร้อยละ 37.5 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 60.7 และรายได้จากการจำหน่ายไอน้ำร้อยละ 1.7 และ  
รายได้จากการใช้สาธารณูปโภคร่วมกันร้อยละ 0.1 
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สัดส่วนรายได้ของโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์2ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2557
    
  สัดส่วน(ร้อยละ) 
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 37.5 
- ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม 60.7 
รายได้จากการจำหน่ายไอน้ำ 1.7 
รายได้จากการใช้สาธารณูปโภคร่วมกัน 0.1 
รวม  100.0

 
4. ปัจจัยความเสี่ยง

 ข้อความดังต่อไปนี้แสดงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญบางประการอันอาจมี  
ผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม นอกเหนือจากปัจจัยความ
เสี่ยงที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้แล้วยังอาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งกองทุนรวมไม่อาจ
ทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ 
แต่ความเสี่ยงดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อไปในอนาคต ความเสี่ยงที่
ปรากฏในรายงานฉบับนี้และความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นในอนาคต อาจมีผลกระทบอย่างมี  
นัยสำคัญต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถศึกษาปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆเพิ่มเติมได้จากโครงการจัดการกองทุนรวม  
 คำอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง 
และ/หรือความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือเป็นคำรับรอง
ของกองทุนรวมว่า กองทุนรวมจะดำเนินมาตรการรองรับความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้  
ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นข้อยืนยันว่าความเสี่ยงต่างๆ ตามที่ระบุในรายงาน
ฉบับนี้จะลดลงหรืออาจไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากความสำเร็จ และ/หรือความสามารถในการ
ลดความเสี่ยงยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม  
4.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากกฟผ.

 กฟผ.เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดย กฟผ.ตกลงซื้อ  
ไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับบี.กริม 1 
และบี.กริม 2 จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2562 
และ เดือนกันยายน 2565 สำหรับ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามลำดับ สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าดังกล่าวนับว่าเป็นสัญญาที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
โดยมีมูลค่าร้อยละ 42 และ 38 ของรายได้รวมในปี 2557 ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
ตามลำดับ 
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 อย่างไรก็ตาม กฟผ. มีสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่ง อีกทั้ง กฟผ.  
ยังเป็นผู้นำในธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาคเอเซียและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกิจการ
ไฟฟ้าของประเทศ โดยนอกจากเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าและควบคุมการจำหน่ายไฟฟ้า  
ในตลาดขายส่งของประเทศแล้ว กฟผ.ยังเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศ  
อีกด้วย กฟผ.มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และมี
การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด  

4.2 ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายชำระค่าไฟฟ้าของลูกค้าภาคอุตสาหกรรม
การผิดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่
ลดลงหรือการไม่สามารถจัดหาลูกค้าภาคอุตสาหกรรมเมื่อไม่มีการต่อสัญญา
 รายได้ร้อยละ 57 และ 61 ของรายได้รวมในปี 2557 ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
ตามลำดับ มาจากการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม โดยจะมีการต่อ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมทุก 3-5 ปี แม้ว่าบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
จะทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมหลายราย แต่หากลูกค้าภาค
อุตสาหกรรมดังกล่าวมีปัญหาทางการเงินซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่าย
ชำระค่าไฟฟ้า หรือยอมเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก่อนกำหนด และทางบี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 ไม่สามารถจัดหาลูกค้าภาคอุตสาหกรรมเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใหม่  
มาทดแทนได้ ส่งผลให้ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้าภาค
อุตสาหกรรมอาจลดลง นอกจากนี้ความต้องการใช้ ไฟฟ้าที่ลดลงของลูกค้าภาค
อุตสาหกรรมยังอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณค่าพลังงานไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
ที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้า ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ 
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 และอาจส่งผลกระทบความสามารถในการจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในที่สุด  
 อย่างไรก็ดีลูกค้าภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นบริษัทที่มี
ฐานะทางธุรกิจที่มั่นคง หลายแห่งเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบรรษัทข้ามชาติ 
และมีคุณภาพเครดิตที่น่าเชื่อถือ โดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่เคยประสบปัญหาการ
เรียกเก็บเงินหรือข้อพิพาทกับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ 
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ยังมีการบริหารจัดการลูกค้าภาคอุตสาหกรรมให้มีการ
กระจายตัวที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพารายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้า
รายใดรายหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ 
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4.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการจัดหาก๊าซธรรมชาติโดยปตท.เพียงรายเดียว
 ปตท. เป็นผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงในประเทศในลักษณะผูกขาด และเป็น  
ผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่เพียงพอต่อการ
ประกอบธุรกิจของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้ หาก ปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊าซ
ธรรมชาติได้ในปริมาณที่กำหนดในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ ปตท. 
อาจทำให้ธุรกิจของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 หยุดชะงักได้ แม้ในสัญญาซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติดังกล่าวมีข้อกำหนดให้ ปตท.ชำระค่าชดเชยหากไม่สามารถจัดส่งก๊าซ
ธรรมชาติในปริมาณที่กำหนดในสัญญาได้ โดยเป็นค่าชดเชยเฉพาะในส่วนของปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติที่บี .กริม 1 และบี .กริม 2 ใช้ ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้ 
กฟผ.เท่านั้น ไม่ ได้รวมถึงในส่วนของการผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภาค
อุตสาหกรรม แม้ว่าโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะได้รับการออกแบบให้
สามารถใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงได้ แต่การเปลี่ยนไปใช้น้ำมันดีเซลในการผลิต  
จะทำให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีค่าใช้จ่ายสูงและส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพต่ำ
ลง นอกจากนี้ การผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันดีเซลจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดีเซลในอัตราที่
สูงกว่าอัตราที่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกลับคืนใน
ถังเก็บได้ ดังนั้น จึงไม่สามารถใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเป็นระยะ
เวลานานได้ ดังนั้น ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอาจเกิด
จากข้อบกพร่องในระบบท่อส่งหรือเมื่อมีการปิดซ่อมบำรุง หรือจากเหตุการณ์อื่นๆ   
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่ง
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และ  
ผลประกอบการของบี.กริม 1 และบี.กริม 2  
 อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ดำเนินการผลิตและ
จำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำมากว่า 10 ปี บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มิได้ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ จากการที่ ปตท.เป็นผู้ผลิตก๊าซ
ธรรมชาติชั้นนำของประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้ง ปตท.ยังดำเนินการปฎิบัติตาม
ข้อกำหนดหลักในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทจัดการจึงไม่มี
เหตุผลใดที่จะทำให้เชื่อว่า ปตท.จะไม่สามารถดำเนินการส่งมอบก๊าซธรรมชาติให้กับ
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้ตามสัญญา  

4.4 ความเสี่ยงจากการขาดน้ำในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ
 ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจำเป็นต้องน้ำดิบที่ผ่านกระบวนการกำจัดแร่ธาตุ 
(demineralization) เพื่อนำไปใช้ ในกระบวนการหล่อเย็นและระบบหม้อไอน้ำ   
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำดิบอาจส่งผลให้การผลิตกระแสไฟฟ้าหยุดชะงัก   
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ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยในบางปีอาจเกิด
ปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ หรือไม่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล จนทำให้ปริมาณน้ำดิบ  
ไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า  
 อย่างไรก็ดี บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดหาน้ำให้กับทาง
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้มีปริมาณที่เพียงพอ และ
มีการเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำสำหรับปีที่คาดว่าปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ นอกจากนี้ 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ตกลงที่จะให้บริการจัดหาน้ำให้กับทาง
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 หากบริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด หยุดการให้บริการ  

4.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าโดยบี.กริม1และบี.กริม2
 กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการบริหารจัดการ การบำรุงซ่อมแซม  
โรงไฟฟ้าและความเชี่ยวชาญของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ซึ่งหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถรักษาประสิทธิภาพในการ
ผลิตไว้ ได้ เช่น ถ้าระดับความพร้อมจ่ายต่ำกว่าที่กำหนดไว้อาจส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับ
ให้แก่ กฟผ. หรือในกรณีร้ายแรงอาจถูกยกเลิกสัญญาได้  
 ตั้งแต่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 เริ่มดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจนถึงปัจจุบันเป็นระยะ
เวลากว่า 10 ปี บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนร่วมที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 
มาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทจัดการได้มีมาตราการรองรับความเสี่ยงดังกล่าว โดย 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ทำสัญญาตกลงกับกองทุนรวม เพื่อดำเนินธุรกิจตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม อันเป็นที่ยอมรับโดย
ทั่วไปของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (Prudent Utility Practice) รวมถึงข้อสัญญา
ตกลงเกี่ยวกับการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบี.กริม 1 และบี.กริม 2  
 นอกจากนี้ การเข้ามามีส่วนได้เสียในกองทุนรวมของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
เป็นการควบคุมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสามารถสร้างผลกำไรให้กับบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
โดยอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
จะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวม โดยจะถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนไม่
เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
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4.6 ความเสี่ยงจากอุปกรณ์เครื่องจักรเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด
 ปัจจัยที่มีผลสำคัญอย่างยิ่งต่อปริมาณการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำคือสภาพของ
อุปกรณ์เครื่องจักรหลักของโรงไฟฟ้า ได้แก่ หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine 
Generator : GTG) หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (Steam Turbine Generator : 
STG) และเครื่องผลิตไอน้ำจากพลังงานความร้อน (Heat Recovery Steam 
Generator : HRSG) แม้ผลจากการศึกษารายละเอียดของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระทางด้านเทคนิคของกองทุนรวม (Independent Technical 
Advisor) พบว่าสภาพของอุปกรณ์หลักเหล่านี้ยังอยู่ในสภาพดีและมีอายุการใช้งาน
ครอบคลุมเกินกว่าอายุของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   
แต่อาจมีโอกาสที่อุปกรณ์เครื่องจักรหลักเหล่านี้เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติหากการบริหาร
จัดการซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่ได้คุณภาพ ส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้
อาจลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และ
ผลประกอบการของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม  
 อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการเชื่อว่าบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีมาตรการรองรับ  
ความเสี่ยงดังกล่าว โดยบี.กริม 2 ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกับจีอี เพื่อเป็นผู้จัดหาและ
รับประกันอะไหล่ชิ้นส่วนรวมถึงการบริการซ่อมแซมและการสนับสนุนทางด้านเทคนิค 
เนื่องจากจีอีเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรส่วนหนึ่งในโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 2 ทำให้มี
ความเข้าใจเทคโนโลยี โรงไฟฟ้าของ บี .กริม 2 เป็นอย่างดี และเป็นบริษัทมี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าทั่วโลกมายาวนาน   
ส่วนของบี.กริม 1 ใช้เครื่องจักรจากบริษัท ซีเมนส์ เอจี จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง
ในระดับสากล นอกจากนี้ บี.กริม 1ยังให้ความสำคัญกับการดูแลเครื่องจักรเป็นอย่างดี 
โดยมีแผนการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ทุกๆ 3-6 ปี เพื่อลดความเสี่ยงจากการเสื่อมก่อน
กำหนดของอุปกรณ์ต่างๆ   

4.7 ความเสี่ยงจากการที่ ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือเงิน
ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัย
 แม้ว่าบริษัทจัดการจะจัดให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีกรมธรรม์ประกันภัยที่
ครอบคลุมทั้งทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าและความรับผิดที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโรง  
ไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยบริษัทจัดการเชื่อว่าเงื่อนไขความคุ้มครองและ
จำนวนเงินเอาประกันของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นไปตามแนวปฏิบัติทั่วไปใน
อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า แต่การจัดทำประกันภัยดังกล่าวอาจไม่สามารถครอบคลุมความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกประเภท เนื่องจากบริษัทประกันภัยจำกัดความคุ้มครอง
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ความเสียหายเฉพาะบางกรณีเท่านั้น นอกจากนี้ เงื่อนไขการรับประกันภัยที่อยู่  
นอกเหนือการควบคุมของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 และกองทุนรวมอาจจำกัดขอบเขต
ของการได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 และ
กองทุนรวมจะสามารถจัดหาหรือมีความสามารถที่จะจัดหามาภายใต้เงื่อนไขของอัตรา
เบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ความชำรุดบกพร่องสิ่งก่อสร้างของโรงไฟฟ้า หรือ
ความชำรุดบกพร่องที่มองไม่เห็นของโรงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เครื่องจักรในโรงไฟฟ้า  
ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 อาจทำให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่ได้รับความคุ้มครอง
จากกรมธรรม์  
 นอกจากนี้ ความเสียหายบางอย่างอาจเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น เจ้าหนี้
สำรวจความเสียหาย (Loss Adjuster) นิติวิศวกร (Forensice Engineer)   
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคหรือด้านอื่นๆ แล้วแต่กรณี หรืออาจต้องเข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ซึ่งอาจทำให้ใช้ระยะเวลานานเพื่อแก้ ไขข้อพิพาทใน
การเรียกร้องเพื่อเอาประกันภัย  
 ดังนั้น กองทุนรวมมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้น   
โดยแบ่งเป็นสองกรณี คือ กรณีที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วน   
หากเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยที่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้รับนั้น  
ไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย เป็นเหตุให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2   
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และ
กรณีที่ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด (Total Loss) หรือทรัพย์สินเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ 
(Significant Loss) หากเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยที่บี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 ได้รับนั้นไม่เพียงพอ ทำให้กองทุนรวมสูญเสียเงินทุนบางส่วนหรือทั้งหมดที่
ได้ลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า เนื่องจากกองทุนรวม
จะได้รับเงินชดเชยความเสียหายในกรณีดังกล่าวภายหลังจากกลุ่มเจ้าหนี้สถาบันการ
เงินของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ซึ่งได้รับเงินชดเชยเต็มจำนวนตามสัญญาเงินกู้  

4.8 ความเสี่ยงจากการจัดสรรกระแสเงินสด
 กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากการที่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีเจ้าหนี้สถาบัน  
การเงิน ซึ่งในสัญญาเงินกู้ยืมกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินจะกำหนดลำดับการจัดสรร
กระแสเงินของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงาน เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับการกู้ยืม รวมถึง
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ต้องจัดให้มีการตั้งสำรองสำหรับการชำระเจ้าหนี้ทั้งในส่วนเงิน
ต้นและดอกเบี้ยสำหรับงวดถัดไป และสำรองสำหรับการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าครั้งใหญ่ 
ก่อนที่จะมีการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินเป็น  
ลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง หรือมีสัดส่วนเงินสดคงเหลือต่อจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ย  
ที่ต้องจ่ายชำระคืนใน 6 เดือน ข้างหน้าสูงกว่า 1.2:1 บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จึงจะ
โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม หากเจ้าหนี้สถาบัน
การเงินใช้เวลานานในการพิจารณาอนุมัติการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม หรือเงินสดคงเหลือของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่เพียงพอ  
ต่อการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในอีก 6 เดือน ข้างหน้า กองทุนรวมจะได้รับการ
จัดสรรกระแสเงินสดล่าช้า  
 อีกทั้งระยะเวลาในโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้านี้ ให้แก่  
กองทุนรวมโดยคิดจากผลประกอบการราย 6 เดือนพิจารณาจากช่วงเวลาการชำระเงิน
และการรับเงินของโรงไฟฟ้า เนื่องจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ต้องชำระค่าก๊าซให้แก่ 
ปตท. ก่อนได้รับเงินได้จาก กฟผ. และลูกค้าภาคอุตสาหกรรม จึงต้องมีเงินทุน  
หมุนเวียนเพื่อรองรับระยะเวลาการรับ-จ่ายเงินที่ ไม่สัมพันธ์กันดังกล่าว นอกจากนี้ 
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีความจำเป็นในการสำรองเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
สำหรับการซ่อมบำรุง ถึงแม้ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะมีการกำหนดแผนการซ่อม
บำรุงที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นในการซ่อมบำรุงนอกเหนือจาก
แผนการซ่อมบำรุงที่กำหนดไว้ เนื่องจากความเสียหายของชิ้นส่วนของเครื่องจักร  
บางชิ้นก่อนกำหนดอายุเวลา โดยจำนวนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงดังกล่าวไม่สามารถ
ประมาณการเพื่อทำการตั้งเงินสำรองในส่วนนี้ ได้  
 อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้รับการจัดสรรกระแสเงินสดเป็นลำดับที่สองถัดจาก  
เจ้าหนี้สถาบันการเงิน และได้รับการจัดสรรกระแสเงินสดก่อนที่บี.กริม 1 และบี.กริม 2  
จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหรือชำระค่าใช้จ่ายอื่นที่ ไม่จำเป็นต่อการดำเนินงาน  
ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยระหว่างระยะเวลาในการโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งโอนปีละ 2 ครั้ง มีการจัดการกระแสเงินสดรายรับและกระแส
เงินสดรายจ่ายที่ชัดเจนตามที่กำหนดในสัญญาสินเชื่อ  
 นอกจากนี้ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 สามารถสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง  
มาโดยตลอดเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีที่ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า โดยมีการจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้เข้าทำสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับกฟผ. และลูกค้าภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง  
ด้านรายได้ ประกอบกับการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ และมีการทำสัญญา
ว่าจ้างกับ จีอี ให้เป็นผู้จัดหาอะไหล่ชิ้นส่วนโดยมีการจำกัดอัตราการขึ้นราคาสูงสุด  
ในแต่ละปี เพื่อลดความผันผวนด้านค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า 
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4.9 ความเสี่ยงจากการที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินมีสิทธิในหลักประกันเป็นลำดับแรก
 กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากการที่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีเจ้าหนี้สถาบัน  
การเงิน ซึ่งในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินดังกล่าว บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้ตกลง
ให้หลักประกันเพื่อเป็นการประกันหนี้ตามสัญญาเงินกู้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน   
กล่าวคือ การจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินเครื่องจักรหลักสำหรับการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า การโอนสิทธิในกรมธรรม์และใบสลักหลังกรมธรรม์ การโอน
สิทธิในเอกสารโครงการแบบมีเงื่อนไข การโอนสิทธิในบัญชีแบบมีเงื่อนไข และการ
จำนำบัญชีของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินมีสิทธิในหลัก
ประกันดังกล่าวเป็นลำดับแรกก่อนเจ้าหนี้รายอื่นของบี.กริม 1 และบี.กริม 2  
 กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงหากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 กระทำการใดๆ อันเป็น
เหตุผิดนัดชำระหนี้ (Event of Default) ตามสัญญาเงินกู้ และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้
สถาบันการเงินใช้สิทธิบังคับเอาหลักประกัน และส่งผลให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2  
ไม่สามารถประกอบธุรกิจและโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตาม
สัญญาที่ทำไว้กับกองทุนรวมได้ หรือจำนวนเงินที่กองทุนรวมได้รับหลังจากชำระคืน
เงินกู้เจ้าหนี้สถาบันการเงินนั้นไม่เพียงพอกับเงินลงทุนที่กองทุนรวมลงทุนไว้ในสัญญา
โอนผลประโยชน์ ทำให้กองทุนรวมอาจสูญเสียเงินทุนบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้ลงทุน
ในสัญญาโอนผลประโยชน์  
 ในการทำสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าระหว่างบี.กริม 1 
และบี.กริม 2 กับกองทุนรวม บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้ตกลงทำสัญญาจำนองที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินเครื่องจักรหลักสำหรับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 
เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวระหว่างระยะเวลาโอน  
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ยกเว้นแต่กรณีบังคับเอาหลักประกัน   
หากเกิดกรณีผิดสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการอันจะทำให้กองทุน
รวมมีสิทธิบังคับหลักประกันได้ โดยกองทุนรวมมีสิทธิในหลักประกันดังกล่าวเป็นลำดับ
สองรองจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่มีสิทธิในหลักประกันเป็นลำดับแรก แต่ก่อนเจ้าหนี้
รายอื่นของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 

 
5. ข้อพิพาททางกฏหมาย

 กองทุนรวมไม่มีคดีความ ข้อพิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการ หรือข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
6. ข้อมูลสำคัญอื่น

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุนรวมได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ ที่ http://www.kasikornasset.com หรือที่ website ของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย ที่ http://www.settrade.com 
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ส่วนที่2การจัดการและกำกับดูแลกิจการที่ดี 
7. ข้อมูลหน่วยลงทุน 

7.1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยลงทุน
7.1.1ข้อมูลทั่วไป

 

จำนวนเงินทุนโครงการ ณ วันที่เริ่มลงทุน 6,300,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่เริ่มลงทุน 10.50 บาท 

จำนวนเงินทุนโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 5,302,140,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 9.1627 บาท 

จำนวนหน่วยลงทุน 600,000,000 หน่วย 
 

7.1.2ข้อมูลราคาหลักทรัพย์และข้อมูลหน่วยลงทุน
 
  ราคาหลักทรัพย์(ราคาปิด) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 10.30 11.2391 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 9.75 10.1191 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 9.00 9.8887  
 

7.2 ข้อมูลผู้ถือหน่วย
 
ลำดับ ผู้ถือหน่วย จำนวน(หน่วย) ร้อยละ 

 1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด 179,819,100 29.97% 

 2 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 57,246,600 9.54% 

 3 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 27,600,000 4.60% 

 4 ธนาคารออมสิน 26,810,000 4.47% 

 5 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 15,783,300 2.63% 

 6 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 13,100,000 2.18% 

 7 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,523,800 1.59% 

 8 นายสมชาติ โสตธิมัย 7,031,800 1.17% 

 9 บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 3,933,300 0.66% 

 10 บริษัทไทยรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2,892,300 0.48%   
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
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7.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุนรวม
7.3.1หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของกองทุนรวม

 ในการเข้าลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
กับบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 นั้น ตามมาตรฐานบัญชีแล้วได้มีการบันทึก  
เงินลงทุนดังกล่าวในลักษณะเดียวกับการกู้ยืมเงิน คือ ถือเสมือนว่าทางกองทุน
รวมได้ให้ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 กู้ยืมเงินเท่ากับจำนวนเงินลงทุน 6,202,000 
บาท โดยประมาณการจ่ายคืนเงินต้นในแต่ละปีจะอิงตามเอกสารแนบในสัญญา
โอนผลประโยชน์ แต่ทั้งนี้ ไม่ ได้เป็นการรับประกันเงินต้นแต่อย่างใด ส่วน  
ดอกเบี้ยเป็นการคำนวณตามผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุน
รวมได้รับในแต่ละงวดหักลบส่วนของเงินต้นในแต่ละงวดตามสัญญาโอน  
ผลประโยชน์ที่กล่าวไว้ในข้างต้น  
 ตามหลักการบันทึกบัญชีของกองทุนรวมนั้น กองทุนรวมสามารถบันทึก
เฉพาะส่วนของดอกเบี้ยเป็นรายได้จากการลงทุนในงบกำไรขาดทุน และนำมา
หักลบค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพื่อคำนวณเป็นกำไรสุทธิ และคืนผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปของเงินปันผล โดยกองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี ้ 
1. โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง 
2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี ้ 
 (1) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้ว  

    ในแต่ละรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 
 (2) การคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว บริษัทจัดการจะคำนวณโดยหัก      

 กำไรสุทธิของกองทุนรวมด้วยรายการดังต่อไปนี้   
(ก)  กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินราคา

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม รวมทั้งการ
ปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม 

(ข) เงินสำรองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมตามแผนที่กำหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการของกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน หรือที่
บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(ค) เงินสำรองที่กันไว้เพื่อการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพัน
ของกองทุนรวมตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
ในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวนหรือที่บริษัท
จัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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 ในกรณีที่กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายที่
ทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized loss) 
เป็นต้น บริษัทจัดการจะหักรายการตาม (ข) และ (ค) จากกำไร
สุทธิของกองทุนรวมได้ตามมูลค่าของรายการดังกล่าวเฉพาะ
ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดเท่านั้น 

(3)  ในกรณีที่กองทุนรวมยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่าย
เงินปันผลบริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลนั้นหรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล
นั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่ กรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ ไม่สามารถจ่าย
เงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 4. เงื่อนไขเพิ่มเติม : 
(1)  ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วย

ลงทุนระหว่างปีมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้น และให้สะสมเงินปันผล  
ดังกล่าวเพื่อนำไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป 

(2)  สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการ
ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่ กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตาม  
กฏหมาย ได้มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศกำหนด   
สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ดำเนินการดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน   
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วทุกประการ 
และไม่ถือเป็นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการการจ่ายเงินปันผล  

 ในส่วนของเงินจากการรับโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่นับ
เป็นเงินต้นนั้น ทางกองทุนรวมจะมีการบันทึกเป็นการลดลงของเงินลงทุน ซึ่ง
หากกองทุนไม่มีนโยบายในการลงทุนสินทรัพย์ใหม่และมีสภาพคล่องส่วนเกิน
จากเงินสดดังกล่าว กองทุนรวมจะพิจารณาจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูป
แบบของการลดทุน 
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7.3.2ประวัติการลดทุนจดทะเบียนและจ่ายเงินปันผล 
 ครั้งที่ 1 2 3 
ระยะเวลาการดำเนินงาน 19กันยายน2556–1มกราคม2557– 1กรกฎาคม2557–
  31ธันวาคม2556 30มิถุนายน2557 31ธันวาคม2557
เงินทุนจดทะเบียนก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน
 เงินทุนจดทะเบียน (บาท) 6,300,000,000 5,693,100,000 5,497,620,000 
  มูลค่าต่อหน่วย (บาท) 10.5000 9.4885 9.1627 
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง
  เงินทุนจดทะเบียน (บาท) 606,900,000 195,480,000 195,480,000 
  มูลค่าต่อหน่วย (บาท) 1.0115 0.3258 0.3258 
เงินทุนจดทะเบียนหลังลดมูลค่าหน่วยลงทุน
  เงินทุนจดทะเบียน (บาท) 5,693,100,000 5,497,620,000 5,302,140,000 
  มูลค่าต่อหน่วย (บาท) 9.4885 9.1627 8.8369 
เงินปันผลจ่าย
  จำนวนเงินปันผล (บาท) 326,400,000 196,680,000 182,160,000 
  อัตราปันผลต่อหน่วย (บาท) 0.544 0.3278 0.3036 
วันปิดสมุดทะเบียน 20 มีนาคม 2557 18 กันยายน 2557 23 มีนาคม 2558 
วันที่ดำเนินการเฉลี่ยเงินคืน 31 มีนาคม 2557 26 กันยายน 2557 31 มีนาคม 2558  

 เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
  สืบเนื่องจากกองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากการได้รับโอนผลประโยชน์ตามสัญญา   
 โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
   
8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 บริษัทจัดการ
8.1.1ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซด์ของ

บริษัทจัดการกองทุน
 ชื่อ  :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
 ที่อยู่  :  400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น6 ถนนพหลโยธิน  

  แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท์  :  0-2673-3999 
 โทรสาร :  0-2673-3988 
 อีเมล :  ka.customer@kasikornasset.com 
 เว็บไซด์  :  www.kasikornasset.com 
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8.1.2โครงสร้างการบริหารจัดการรายชื่อกรรมการผู้บริหารและผู้จัดการกองทุน
8.1.2.1 โครงสร้างองค์กร 

 
 














8.1.2.2 รายชื่อคณะกรรมการ  
  1. นายปรีดี ดาวฉาย 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ 
  2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ 5. นางกิติยา ฤกษ์ภูริทัต 
  3. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล 6. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  

8.1.2.3 รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
  1. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
  การศึกษา : 2534 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    2529 บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาสถิติประยุกต์)   
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ประสบการณ์ทำงาน : 2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ,  
     บลจ.กสิกรไทย จำกัด 
    2554-2555 ผู้บริหารกองทุนฝ่ายจัดการกองทุน 
     ตราสารหนี้, บลจ.กสิกรไทย จำกัด 
    2551-2554 ผู้บริหารฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้, 
     บลจ.กสิกรไทย จำกัด 
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    2550-2551 ผู้จัดการกองทุนอาวุโสฝ่ายจัดการกองทุน  
     ตราสารหนี้, บลจ.กสิกรไทย จำกัด 
    2546-2549 ผู้จัดการกองทุนฝ่ายจัดการกองทุน 
     ตราสารหนี้, บลจ.กสิกรไทย จำกัด  
  2. นายชัยพร ดิเรกโภคา, CFA 
  การศึกษา : 2540 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
     (สาขาวิศวกรรมการเงิน) 
     MIT Slone School of  
     Management, USA 
    2534 บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน)   
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ประสบการณ์ทำงาน : 2554-ปัจจุบัน ผู้บริหารกองทุนฝ่ายจัดการกองทุน 
     ตราสารหนี้, บลจ.กสิกรไทย จำกัด 
    2551-2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายจัดการลงทุน,  
     บลจ.กรุงไทย จำกัด 
    2549-2551 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ,  
     บลจ.กรุงไทย จำกัด 
    2548-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน,  
     บลจ.กรุงไทย จำกัด 
    2548-2548 ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย จำกัด 
    2545-2548 ผู้บริหารโครงการ, บริษัท บูปริ้นท์ โซลูชั่น   
     คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
    2543-2545 ผู้จัดการกองทุน, บลจ. อยุธยา จาร์ดีน   
     เฟลมมิ่ง จำกัด 
    2542-2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้,  
     บล. เอส จี เอเชีย เครดิต จำกัด 
    2541-2542 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและข้อมูล บริการด้าน 
     การเงิน, บมจ. ภัทรธนกิจ จำกัด 
    2534-2538 นักวิเคราะห์ทางการเงิน,  
     บมจ. ภัทรธนกิจ จำกัด 
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  3. นางสาวสุนิดา มีชูกุล 
  การศึกษา : 2539 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต The George   
     Washington University, USA 
    2535 บัญชีบัณฑิต (สาขาการเงิน)  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ประสบการณ์ทำงาน : 2556-ปัจจุบัน ผู้บริหารกองทุนฝ่ายจัดการกองทุน  
     อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 
     บลจ.กสิกรไทย จำกัด 
    2544-2556 ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท อมตะ บีกริม  
     เพาเวอร์ จำกัด 
    2543-2544 ผู้จัดการกองทุน, บลจ.ทิสโก้ จำกัด 
    2539-2543 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน,  
     บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด   

8.1.3หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน
 บริษัทจัดการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุในโครงการจัดการ
กองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
1. นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือ

ทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหาผลประโยชน์ การให้เช่า ให้สิทธิ ให้ผู้อื่นดำเนิน
การ จำหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สั่งโอน และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ปรับปรุงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนไว้ตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่กำหนดในโครงการ 
โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย 

2. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ ในข้อ 8.1.2  
ข้อ 8.1.4 และข้อ 8.1.5 ของโครงการจัดการกองทุนรวมแล้วแต่กรณี 
บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด 

3. บริหารและจัดการกองทุนรวมด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย โครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และมติผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 
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4. ดำเนินการและควบคุมดูแลให้การจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
เป็นไปตามสาระสำคัญที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

5. ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมกับบริษัทจัดการ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดย
อาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว 

6. จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และ/หรือเงินตอบแทน
อื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ 

7. จัดสรรผลกำไรของกองทุนรวมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในโครงการ และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

8. จัดให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

9.  จัดให้มีการตรวจตราสภาพทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อกำหนด
และหลักเกณฑ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

10. จัดให้มีระบบงานสำหรับการบริหารและจัดการกองทุนรวม อย่างน้อยใน
เรื่องดังต่อไปนี ้
(1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกอง

ทุนรวม ให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและ
จัดการกองทุนรวม 

(2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนรวม รวม
ทั้งการตรวจสอบและสอบทาน (การทำ due diligence) ทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยว
กับการจัดตั้งกองทุนรวมและทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ถูก
ต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน 

(3) การกำกับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมและ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

11. ดำเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของ
บริษัทจัดการและนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้กับผู้ดูแล  
ผลประโยชน์ และ/หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
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12.  จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้ โดยถูกต้องและจัดทำ
รายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

13. จัดให้ ได้มาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของกองทุนรวม และนำเงินได้และ
ผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ 

14.  แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ในโครงการ ทั้งนี้ โดยได้รับ
อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

15. จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 
16. แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อทำหน้าที่ตัดสินใจลงทุน

หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
17. แต่งตั้งผู้จัดการกองทุน เพื่อทำหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจำหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ ผู้จัดการ
กองทุนที่ ได้รับการแต่งตั้ งต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

18. แต่งตั้งผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เพื่อทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือให้คำแนะนำ
แก่ผู้ลงทุน ทั้งนี้ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับความเห็น
ชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

19.  แต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ
เก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงการเปลี่ยนตัวนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน และแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนอื่น
ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดแทนและแจ้ง
การแต่งตั้งดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

20. แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าและจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด 

21.  จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามตามข้อกำหนดแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้สอบ
บัญชีของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดแทน และแจ้งการแต่งตั้ง
ดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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22.  แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพื่อ
ทำหน้าที่จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ในกรณีที่บริษัทจัดการ
ประสงค์จะตั้งบริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ทำหน้าที่ ในการจัด
จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน  
ดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่จะจำหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้
สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะ
ของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน 

23. แต่งตั้งที่ปรึกษา(ถ้ามี) ซึ่งมีหน้าที่ ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่บริษัท
จัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนรวม เช่น   
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ที่ปรึกษาในการตรวจสอบ
ทรัพย์สิน ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน เป็นต้น 

24.  แต่งตั้งบุคคลอื่นใดเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่ เกี่ยวกับกองทุน อาทิเช่น   
ที่ปรึกษา ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ผู้จัดทำประมาณการ   
ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
เป็นต้น 

25.  รวบรวม ติดตาม ดำเนินการ และสั่งให้ผู้มีหน้าที่ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตั้ง 
อาทิเช่น ที่ปรึกษา ผู้คุมงานก่อสร้าง เป็นต้น จัดเตรียม จัดส่งจัดทำ
รายงานต่างๆ และ/หรือดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
และ/หรือตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน และ/หรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายร้องขอ 

26. ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ ในอนาคตหรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ บริษัท
จัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 
(1) ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ที่

กองทุนรวมได้รับอย่างสม่ำเสมอ 
(2) หากพบความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับ

ส่วนแบ่งรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง ต้องดำเนินการหรือ
มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการให้ผู้ประกอบกิจการโครงสร้าง  
พื้นฐานปรับปรุงแก้ ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว 

27.  ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 6.1.1 (1) ถึง (4) 
ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อกำหนดใน
เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เช่า ผู้รับสิทธิ หรือผู้รับจ้างที่นำทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที่
รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า เมื่อมี
เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

28. ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนด้วยการ
เข้าถือหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการต้อง
จัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่จะทำให้บริษัทจัดการสามารถดูแลและ
ควบคุมให้บริษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการที่เป็นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวม และตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และประกาศอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปในทำนองเดียวกับการปฏิบัติของกองทุนรวมโดย
อนุโลม ซึ่งรวมถึงการดำเนินการของบริษัทจัดการดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งบุคลากรเข้าร่วมบริหารในกิจการของบริษัทนั้น โดยบุคลากร  

ดังกล่าวต้องเป็นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน 

(2) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนเพื่อให้ผู้บริหารและบุคคลผู้มี
อำนาจควบคุมกิจการโครงสร้างพื้นฐาน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

(3) การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนเพื่อให้การกู้ยืมเงินและการก่อ
ภาระผูกพันของบริษัทดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้ในประกาศเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อ
ภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโดยอนุโลม 

(4) การจัดให้มีมาตรการที่จะทำให้ผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถตรวจสอบ
การดำเนินการของบริษัทจัดการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการหรือกลไก
ที่บริษัทจัดการได้วางไว้ตามข้อกำหนดนี้ 

 การดำเนินการของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทตามวรรคหนึ่งมีการประกอบ
กิจการในทำนองเดียวกับการปฏิบัติของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง มิให้
รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 6.1.8 (1) ของโครงการจัดการ
กองทุนรวม โดยบริษัทดังกล่าวอาจประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเองได ้

29.  กำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของตนปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมาย  
ดังกล่าว รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน 

30. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมาย
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตน
ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

31. ดำเนินการขาย จำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของกอง
ทุนรวมตามที่เห็นสมควร 
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32. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

33. คำนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ออก
ตามมาตรา 117 โดยอนุโลม 

34. ในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้น
ฐานที่เป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ ในอนาคต หรือสิทธิตาม
สัญญาแบ่งรายได้ในอนาคตตามข้อ 6.1.1 (3) หากกองทุนรวมมิได้เป็น
บุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับรายได้ ในอนาคตทั้งจำนวน บริษัทจัดการจะ
วิเคราะห์สิทธิได้เสียทางทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด   
โดยเปรียบเทียบกับสิทธิของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิอื่นในรายได้ในอนาคตนั้น 
พร้อมทั้งแสดงบทวิเคราะห์และความเห็นทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวไว้
ในหนังสือชี้ชวน 

35.  รายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้า เมื่อปรากฏเหตุการณ์
หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยสำคัญ หรือตามที่
สำนักงานประกาศกำหนด โดยในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีการ
จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะจัดส่งรายงาน  
ดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ด้วย 

36. นำส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้วภายใน 45 วัน
นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส และงบการเงินประจำงวดการบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วภายใน 3 เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมงบการเงินของกองทุนรวม   
โดยงบการเงินของกองทุนรวมที่จัดทำขึ้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ในกรณีที่หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจัดการ
จะส่งงบการเงินดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ด้วย 

37.  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่
เป็นหุ้นหรือตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยบริษัทตามข้อ 6.1.1 (5) ของ
โครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการเกี่ยวกับงบการเงิน
เป็นการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด 

38.  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น
โครงการที่ ไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานความคืบหน้าของ
โครงการทุกๆ 6 เดือนนับแต่มีการลงทุนในทรัพย์สินนั้น และส่งรายงาน
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ดังกล่าวให้สำนักงานภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลา   
6 เดือน โดยรายงานความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวต้องมีข้อมูลอย่าง
น้อยตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ในกรณีที่
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
บริษัทจัดการจะจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ด้วย 

39.  จัดทำและนำส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
สำนักงานภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม 
โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

40. จัดให้มีการขอมติโดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้
บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

41. เปลี่ยนแปลง หรือแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุน ตามข้อ
กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ที่ระบุไว้ในโครงการ 

42. ดำเนินการเพิ่มเงินทุน และลดเงินทุนตามข้อกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ 
ที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรือดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

43. กระทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจ
กระทำได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

44. ดำเนินการฟ้องร้อง หรือแก้ต่างคดีแพ่ง หรือคดีอาญาแทนกองทุนรวม 
รวมถึงการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อกระทำการดังกล่าว 

45. เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับทรัพย์สิน สิทธิ หรือ  
ผลประโยชน์ใดๆ ในส่วนที่กองทุนรวมถือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

46. ยกเลิกกองทุนรวมตามข้อกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ที่ระบุไว้ในโครงการ 
47. แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกรณีเลิกกองทุนรวม เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่าย

ทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งทำการอย่างอื่นตาม
แต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีให้เสร็จสิ้น และแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ 

48. ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ 

49. ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่ง  
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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8.2 ผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
8.2.1ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร 

ชื่อ   : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด 
ที่อยู่   : 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท์  : 0-2710-3400 
โทรสาร  : 0-2379-4245  

8.2.2รายชื่อกรรมการบริษัทอมตะบี.กริมเพาเวอร์1จำกัด 
1. นายฮาราลด์ ลิงค์ 6. นางสาวคาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ 
2. นายพจน์ ชินพิพัฒน์ 7. นายอนุชา สิหนาทกถากุล 
3. นางสุรชัย สายบัว 8. นายดอน ทยาทาน 
4. นายปีเตอร์ ซี. สตรุทซิงเกอร์ 9. นายสำคัญ รัศมีบรรจงกิจ 
5. นายปรียนาถ สุนทรวาทะ 10. นายสุรศักดิ์ โตวนิชย์  

8.2.3ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร 
ชื่อ   : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด 
ที่อยู่   : 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท์  : 0-2710-3400 
โทรสาร  : 0-2379-4245  

8.2.4รายชื่อกรรมการบริษัทอมตะบี.กริมเพาเวอร์1จำกัด 
1. นายฮาราลด์ ลิงค์ 6. นางสาวคาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ 
2. นายพจน์ ชินพิพัฒน์ 7. นายอนุชา สิหนาทกถากุล 
3. นางสุรชัย สายบัว 8. นายดอน ทยาทาน 
4. นายปีเตอร์ ซี. สตรุทซิงเกอร์ 9. นายสำคัญ รัศมีบรรจงกิจ 
5. นายปรียนาถ สุนทรวาทะ 10. นายสุรศักดิ์ โตวนิชย์  

8.2.5หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
 หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยสรุปของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามที่
ระบุในโครงการจัดการกองทุนรวมมีดังต่อไปนี้ 

 
การโอนผลประโยชน์ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ

ไฟฟ้านี้ ให้แก่กองทุนรวมโดยคิดจากผลประกอบการราย 6 เดือน  
โดยชำระประมาณภายในเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคมของแต่ละปี 
ทั้งนี้รายละเอียดจะต้องเป็นตามที่กำหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้า 
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กรณีสัญญาขายไฟฟ้า ในกรณีที่สัญญาขายไฟฟ้ากับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมฉบับใดฉบับหนึ่ง 
ครบระยะเวลาหรือ ครบระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาหรือมีการบอกเลิกสัญญาก่อนครบ 
มีการบอกเลิกสัญญา ระยะเวลาที่กำหนดภายในระยะเวลาของสัญญา แล้วแต่กรณี (ไม่รวม 
ก่อนครบ ระยะเวลา สัญญาของ กฟผ.) บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะแจ้งให้กองทุนรวมทราบ 
   เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงจะดำเนินการจัดหาผู้ซื้อไฟฟ้ารายใหม่เพื่อ

ทดแทนผู้ซื้อเดิมโดยไม่ชักช้า   
   ทั้งนี้ เมื่อบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ได้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว   

ให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เข้าทำสัญญาขายไฟฟ้าฯ กับผู้ซื้อรายใหม่
โดยต้องมีเงื่อนไขโดยรวมไม่ด้อยไปกว่าสัญญาขายไฟฟ้าฯ เดิม โดยใน
กรณีที่สัญญาขายไฟฟ้าฯ กับผู้ซื้อรายใหม่มีเงื่อนไขที่ด้อยไปกว่าเดิม 
เงื่อนไขที่ด้อยไปกว่าเดิมนั้นต้องไม่มีนัยสำคัญและบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
จะชี้แจงให้กองทุนรวมทราบถึงเหตุจำเป็นในการทำสัญญามีเงื่อนไข  
ที่ด้อยไปกว่าเดิมดังกล่าว ซึ่งเหตุจำเป็นนั้นอาจมาจากภาวะตลาดและ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และบี.กริม 1 และ บี.กริม 2   
ต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบถึงรายละเอียดของสัญญาขายไฟฟ้าฯ   
ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้เข้า
ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฯ  

บัญชีสำรองเพื่อชำระ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 และกองทุนรวมตกลงว่า บี.กริม 1 และ บี.กริม 
เป็นค่าธรรมเนียม  2 จะจ่ายค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ให้แก่กองทุนรวม อันเนื่องมาจากผล 
ของกองทุนรวม ประโยชน์ที่กองทุนรวม ได้รับตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ

ประกอบกิจการไฟฟ้าโดยการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(ก) บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 และกองทุนรวมตกลงให้กองทุนรวม  

หักเงินจำนวน 100 ล้านบาท จากราคาซื้อและโอนไปฝากไว้ยัง
บัญชีประเภทออมทรัพย์ชนิดมีดอกเบี้ย ซึ่งเปิดโดยบี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 ในวันที่มีการชำระราคาซื้อ (“บัญชีสำรองเพื่อชำระเป็น
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม”) ทั้งนี้ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
(แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้มีอำนาจลงนามบัญชีสำรองเพื่อชำระเป็น
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม และมีสิทธิในดอกเบี้ยหรือผล
ประโยชน์อื่ น ใดที่ เ กี่ ยวข้องกับบัญชีสำรองเพื่ อชำระเป็น  
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมทั้งนี้ ให้ถือว่าบัญชีสำรองเพื่อชำระ
เป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกัน
ของกองทุนรวม 
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(ข) ทุกครั้งที่มีการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่
กองทุนรวมตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะนำเงินที่
อยู่ ในบัญชีสำรองเพื่อชำระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม 
กำหนดจำนวนเท่ากับอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3.3 ที่กองทุน
รวมจะต้องจ่ายอันเนื่องมาจากผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมได้รับตามสัญญาฉบับนี้ โดยชำระให้แก่
กองทุนรวมพร้อมกับการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม โดยไม่ถือว่าเงินในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  

(ค) ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา หากปรากฏว่า ผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมได้รับตามสัญญาฉบับนี้ ไม่
ถือเป็นรายรับที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ คู่สัญญาตกลงว่าบี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 ไม่มีหน้าที่ตามข้อนี้ 

 และหากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้แล้ว
ให้หน้าที่ดังกล่าวสิ้นสุดลงและบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีสิทธิได้รับ
เงินจำนวนที่คงเหลือในบัญชีสำรองดังกล่าวพร้อมทั้งดอกเบี้ยและ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกอง
ทุนรวม กองทุนรวมและบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะต้องร่วมกัน
ดำเนินการอย่างใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ผลประโยชน์ที่กองทุนรวม   
ได้รับตามสัญญาฉบับนี้ ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะจากหน่วย
งานราชการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ล่าช้า  

(ง) ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา หากเงินคงเหลือในบัญชีสำรอง
เพื่อชำระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม มีจำนวนไม่พอที่จะ
ชำระให้แก่กองทุนรวม ตามจำนวนที่กำหนดในข้อ (ข) ข้างต้น ให้
บริษัทมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่ขาดดังกล่าวโดยไม่ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการคำนวณผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  

ข้อตกลงเกี่ยวกับ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงรักษาลูกค้าที่เป็นลูกค้าภาคอุตสาหกรรม  
การรักษาลูกค้า ของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามรายชื่อลูกค้าที่ปรากฏในเอกสารแนบ 

1 สัญญาขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 1 และผู้ซื้อ และ สัญญาขายไฟฟ้า
ระหว่าง บี.กริม 2 และผู้ซื้อ รวมถึงลูกค้าที่เป็นคู่สัญญาของสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าฯ ที่จัดทำขึ้นใหม่ เพื่อไม่ให้มีผลในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ
ความสามารถในการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้ 
แก่กองทุนรวมภายใต้สัญญาฉบับนี้ 
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   ในกรณีที่กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมยังมีเหลือ เช่น สัญญาขายไฟฟ้าฯ   
ฉบับใดมีการบอกเลิกสัญญาก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาการขายไฟฟ้า
ตามที่ระบุในหัวข้อ 4.5.1.1.1 สัญญาขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 1 และ  
ผู้ซื้อ และหัวข้อ 4.5.1.2.1 สัญญาขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 2 และผู้ซื้อ 
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงใช้ความพยายามในการจัดหาลูกค้าซึ่งเป็น
ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม เพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฯ ที่จัดทำขึ้นใหม่
กับ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม ทั้งนี้ กองทุน
รวม อาจกำหนดกรณียกเว้นของข้อตกลงนี้ ไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  

รายงาน บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงส่งมอบเอกสารและรายงานดังต่อไปนี้
ให้แก่กองทุนรวม 
(ก) ส่งงบการเงินรายไตรมาสของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซึ่งสอบทาน

โดยผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ ภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส 
(ข) ส่งงบการเงินประจำปีของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซึ่งตรวจสอบ

โดยผู้สอบบัญชีแล้ว ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปี 
(ค) ประมาณการรายรับและรายจ่ายของโครงการ และประมาณการ

ค่าใช้จ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure Budget) ของโครงการ 
สำหรับรอบปีบัญชีถัดไป ทั้งนี้ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกป ี
(“ประมาณการรายรับรายจ่าย”) 

   กองทุนรวมตกลงจะพิจารณาอนุมัติเอกสารในข้อ (ค) ดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่กองทุนรวมได้รับมอบ
เอกสาร ดังกล่าวจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  

   ถ้ากองทุนรวมไม่แจ้งผลการอนุมัติภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
การไม่แจ้งผลการอนุมัตินั้นเป็นการอนุมัติเอกสารในข้อ (ค) ของกอง
ทุนรวม ตามที่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ได้ยื่นเสนอทุกประการ  

   หากกองทุนรวมมีความเห็นว่าสมควรที่จะให้มีการแก้ ไขข้อมูลส่วนใด
ส่วนหนึ่งในเอกสารในข้อ (ค) ดังกล่าว ให้กองทุนรวมแจ้งให้ บี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมรายละเอียดชัดเจน 
และให้ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ดำเนินการแก้ ไขตามที่กองทุนรวม 
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงร่วมกัน  

   ทั้งนี้ หากกองทุนรวม บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่สามารถตกลง  
รายละเอียดทางการเงินที่ปรากฏในเอกสารในข้อ (ค) ดังกล่าว กองทุน
รวม บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงที่จะหาบุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่องการประกอบธุรกิจกิจการโรงไฟฟ้ามาพิจารณา
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ตัดสินโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม ของ
รอบปีบัญชีถัดจากปีที่กองทุนรวม ได้รับรายละเอียดทางการเงินที่ปรากฏ
ในเอกสารในข้อ (ค) ดังกล่าวข้างต้น  

   ประมาณการรายรับรายจ่าย 
   บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยมีค่าใช้จ่าย

ของโครงการ (Operating Expense) และ/หรือรายจ่ายส่วนทุน 
(Capital Expenditure) (ที่นอกเหนือจากรายจ่ายส่วนทุนที่เกี่ยวกับ
การบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการผลิตไฟฟ้า (ตามที่
กำหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า)) จาก
กระแสเงินสดซึ่งเป็นรายได้ของโรงไฟฟ้า ตามประมาณการรายรับราย
จ่ายที่กองทุนรวม พิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดภายใต้สัญญา
โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (“ประมาณการรายรับ
รายจ่ายที่กองทุนรวมอนุมัติ”)    

   ในกรณีที่บี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 มีจำนวนรายจ่ายของโรงไฟฟ้า  
สูงกว่าประมาณการรายรับรายจ่ายที่กองทุนรวมอนุมัติ บี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 (แล้วแต่กรณี) ตกลงจะดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(ก)  ในกรณีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่บี.กริม 1 

และ บี.กริม 2 ซื้อจาก ปตท. ภายใต้สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับลงวันที่ 1 มกราคม 2542 และฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2543 ตามลำดับ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถชำระค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวได้ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงโดยจะต้องแจ้งให้กองทุนรวม 
ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวทันที 

(ข) ในกรณีการซื้อขายไฟฟ้าและ/หรือไอน้ำระหว่างบี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 กับบริษัทในเครือ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถ
กำหนดราคาซื้อหรือราคาขาย แล้วแต่กรณี ได้ในจำนวนเท่ากับ
ราคาขายไฟฟ้าและ/หรือไอน้ำเฉลี่ย 

 ทั้งนี้ความหมายของ “ราคาขายไฟฟ้าและ/หรือไอน้ำเฉลี่ย” เป็นไป
ตามที่ตกลงกันในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

(ค) ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการที่กำหนดใน
ข้อ (ก) และข้อ (ข) ข้างต้น บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถ
ชำระค่าใช้จ่ายได้ตามที่ระบุในประมาณการรายรับรายจ่ายที่
กองทุนรวมอนุมัติ รวมกับจำนวนที่ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวน  
ดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าจากกองทุนรวม เป็นลายลักษณ์อักษร 
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หลักประกัน บริษัทตกลงจัดให้มีหลักประกันดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้
ทั้งปวงทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่บริษัทมีอยู่กับกองทุนรวม 
(ก) จำนองลำดับที่สองสำหรับโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ/หรือโรงไฟฟ้า

ของบี.กริม 2 รวมถึงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าดังกล่าว และ
เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องของโรงไฟฟ้า 

(ข) จำนำและโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื่อนไขในบัญชีสำรองเพื่อชำระ
เป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม (หากหน้าที่ของบริษัทเกี่ยวกับ
การดำรงบัญชีดังกล่าวตามที่กำหนดในสัญญา ยังไม่สิ้นสุดลง) 

(ค) จำนำและโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื่อนไขในบัญชีลูกหนี้สำหรับเงิน
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

(ง) ดำเนินการให้กองทุนรวม เป็นผู้รับประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์
ประกันภัย รวมถึงประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิดและประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก ทั้งนี้ การเข้าเป็นผู้รับประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวและสิทธิในการรับเงินค่าสินไหมทดแทนให้เป็น
ไปตามข้อตกลงระหว่างบี.กริม 1 บี.กริม 2 กองทุนรวม และ/หรือ 
เจ้าหนี้เงินกู้ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี)  

สิทธิการเลิกสัญญา (ก)กรณีการผิดสัญญาที่ทำให้กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิก
ของกองทุนรวม กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีต่อไปนี ้

1. บี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 ไม่ โอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมในวันครบกำหนดที่ระบุในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าโดยไม่มีเหตุอันควร 

2. บี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 จงใจหยุดประกอบกิจการไฟฟ้าถาวรโดย
ไม่มีเหตุอันควร เว้นแต่กรณีที่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จำเป็นต้อง
หยุดประกอบกิจการไฟฟ้าอันเนื่องมาจากทรัพย์สินเสียหาย หรือ
ทรัพย์สินถูกเวนคืน หรือบี.กริม 1 และ บี.กริม 2หยุดประกอบ
กิจการไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการบำรุงรักษา หรือหยุดประกอบกิจการ
ไฟฟ้าเนื่องจากคำสั่งของหน่วยงานรัฐ 

3. บี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลายหรือฟื้นฟู
กิจการ  

   เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา บี.กริม 1 และ/หรือบี.กริม 2 (แล้วแต่กรณี) 
จะต้องคืนเงินค่าชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนรวมตามรายละเอียด
ที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
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   (ข)กรณีการผิดสัญญาที่กองทุนรวมไม่มีสิทธิบอกเลิก
   หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. บี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกระทำการของบี.กริม 
1 หรือบี.กริม 2 หรือไม่ยึดถือตามข้อผูกพัน ข้อปฏิบัติ หรือข้อละเว้น
ใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญตามที่มีอยู่ตามสัญญา (นอกเหนือจากเหตุที่
ระบุในข้อ (ก)) และกองทุนรวมได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ 

2. คำรับรองของบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ที่บี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ให้
ไว้แก่กองทุนรวมตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า หรือตามเอกสารหลักประกัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
เป็นคำรับรองที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือชวนให้เข้าใจผิดใน
สาระสำคัญใดๆ  

   เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) แล้ว กองทุนรวมต้องแจ้งให้
บี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการผิดสัญญา
พร้อมรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการผิดสัญญาของบี.กริม 1 หรือ
บี.กริม 2 และให้โอกาสบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ดำเนินการแก้ ไขการ
ผิดสัญญาดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่
ได้รับหนังสือบอกกล่าวจากกองทุนรวม โดยหากบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 
ไม่ได้ดำเนินการแก้ ไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลาดังกล่าว กองทุน
รวมจึงมีสิทธิฟ้องร้องบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ให้ปฏิบัติการชำระหนี้
โดยเฉพาะเจาะจงตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้า และ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมาย รวมถึงกองทุนรวมมี
สิทธิเรียกให้บี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ชำระดอกเบี้ยตามรายละเอียดที่
กำหนดไว้ ในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
ทั้งนี้ กองทุนรวม ตกลงจะไม่ใช้สิทธิบอกเลิก ยกเลิก หรือเพิกถอน
สัญญาฉบับนี้แต่ประการใด   

ทรัพย์สินเสียหาย (ก)  โดยให ้
 “ความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสำคัญ” หมายถึง ความเสีย

หายที่เกิดขึ้นแล้ว และผู้ประเมินที่แต่งตั้งโดยบริษัทประกันภัยที่
เกี่ยวข้องได้ประเมินความเสียหายแล้วและให้เจ้าของทรัพย์สิน
ดำเนินการรื้อถอนโดยไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตซ่อมแซม
หรือปรับปรุงเพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพหรือลักษณะการใช้ประโยชน์
เช่นเดิม หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว แม้หากดำเนินการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าว กำลังการผลิตไฟฟ้าภายหลังการ
ซ่อมแซมยังคงลดลงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟฟ้าก่อนเกิด
ความเสียหาย 
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  “ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน” หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ต่อทรัพย์สินซึ่งไม่มีลักษณะเป็นความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมี
นัยสำคัญ 

 “ทรัพย์สิน” หมายถึง โรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ/หรือโรงไฟฟ้า
ของบี.กริม 2 รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่ ใช้ ในการดำเนินกิจการ  
โรงไฟฟ้าดังกล่าว 

(ข) ในกรณีที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วย  
เหตุใดๆ โดยยังคงสามารถใช้ทรัพย์สินบางส่วนเพื่อประโยชน์  
ในการดำเนินธุรกิจตามสัญญาขายไฟฟ้าฯ ต่อไปได้ บี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 มีหน้าที่ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินโดยนำเงินค่าสินไหม
ทดแทนจากการประกันภัยที่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้รับมาใช้ใน
การดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ การบริหารจัดการ
เงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
สัญญาระหว่างเจ้าหนี้และกองทุนรวมและ/หรือ ข้อตกลงอื่นๆ
ระหว่างบี.กริม 1 บี.กริม 2 กองทุนรวม และ/หรือ เจ้าหนี้เงินกู้ของ
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี) 

(ค) ในกรณีที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสำคัญ
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และ  
1. กรณีที่ทรัพย์สินที่ ได้รับความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัย

สำคัญเป็นของบี.กริม 1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า บี.กริม 1 
จะคืนราคาซื้อคงเหลือของ บี.กริม 1 ตามอัตราที่กำหนดใน
สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่
กองทุนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จำนวนที่กองทุนรวม จะได้
คืนดังกล่าวรวมแล้วจะมีจำนวนไม่เกินเงินค่าสินไหมทดแทน
จากการประกันภัยทั้งหมดที่บี.กริม 1 ได้รับภายหลังจากหัก
ชำระหนี้สินเชื่อค้างชำระแก่เจ้าหนี้สินเชื่อ (หากมี) โดยกองทุน
รวม จะได้รับคืนราคาซื้อดังกล่าวตามรายละเอียดที่กำหนดใน
สัญญาระหว่างเจ้าหนี้และกองทุนรวม และ/หรือ ข้อตกลงอื่นๆ
ระหว่างบี.กริม 1 บี.กริม 2 กองทุนรวม และ/หรือ เจ้าหนี้เงินกู้
ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี)  

 เมื่อบี.กริม 1 ได้ชำระราคาซื้อดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น
แก่กองทุนรวม แล้วให้ถือว่าบี.กริม 1 ไม่มีหน้าที่ภายใต้สัญญา
โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าต่อไป 
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2. กรณีที่ทรัพย์สินที่ ได้รับความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัย

สำคัญเป็นของบี.กริม 2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า บี.กริม 2 
จะคืนราคาซื้อคงเหลือของ บี.กริม 2 ตามอัตราที่กำหนดใน
สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่
กองทุนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จำนวนที่กองทุนรวม จะได้
คืนดังกล่าวรวมแล้วจะมีจำนวนไม่เกินเงินค่าสินไหมทดแทน
จากการประกันภัยทั้งหมดที่บี.กริม 2ได้รับ ภายหลังจากหักชำระ
หนี้สินเชื่อค้างชำระแก่เจ้าหนี้สินเชื่อ (หากมี) โดยกองทุนรวม 
จะได้รับคืนราคาซื้อดังกล่าวตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา
ระหว่างเจ้าหนี้และกองทุนรวมและ/หรือ ข้อตกลงอื่นๆระหว่าง
บี.กริม 1 บี.กริม 2 กองทุนรวม และ/หรือ เจ้าหนี้เงินกู้ของ
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี)  

 เมื่อบี.กริม 2 ได้ชำระราคาซื้อดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น
แก่กองทุนรวม แล้วให้ถือว่าบี.กริม 2 ไม่มีหน้าที่ภายใต้สัญญา
โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าต่อไป  

ทรัพย์สินถูกเวนคืน (ก)  การเวนคืนไม่มีนัยสำคัญต่อการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 ในกรณีที่ทรัพย์สินถูกเวนคืนโดยหน่วยงานรัฐ และบี.กริม 1 และ 

บี.กริม 2 และกองทุนรวม เห็นว่าการเวนคืนดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ
ต่อการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ภายใต้
สัญญาขายไฟฟ้าฯ และบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ยังสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาขายไฟฟ้าฯ ต่อไปได้ และกำลังการผลิตไฟฟ้าไม่ลดลง
อย่างมีนัยสำคัญจากกำลังการผลิตไฟฟ้าก่อนเกิดการเวนคืน คู่
สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญา
ฉบับนี้ยังคงมีผลต่อไป และบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีสิทธิได้รับ
เงินทดแทนการเวนคืนที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐ 

(ข) การเวนคืนทรัพย์สินของบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 มีนัยสำคัญต่อการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า 

 ในกรณีที่ทรัพย์สินถูกเวนคืนโดยหน่วยงานรัฐ และบี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 และกองทุนรวมเห็นว่าการเวนคืนดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อ
การประกอบกิจการไฟฟ้าของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ภายใต้
สัญญาขายไฟฟ้าฯ หรือทำให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่สามารถ
ปฎิบัติตามสัญญาขายไฟฟ้าฯ ต่อไปได้ และกำลังการผลิตไฟฟ้าลด
ลงอย่างมีนัยสำคัญจากกำลังการผลิตไฟฟ้าก่อนเกิดการเวนคืน   
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า 
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1. กรณีที่ทรัพย์สินถูกเวนคืนเป็นของบี.กริม 1 คู่สัญญาทั้งสอง

ฝ่ายตกลงว่า บี.กริม 1 จะคืนราคาซื้อคงเหลือของ บี.กริม 1 
ตามอัตราที่กำหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จำนวนที่
กองทุนรวม จะได้คืนดังกล่าวรวมแล้วจะมีจำนวนไม่เกินเงิน
ทดแทนการเวนคืนทั้งหมดที่บี.กริม 1 ได้รับจากหน่วยงานรัฐ 
ภายหลังจากหักชำระหนี้สินเชื่อค้างชำระแก่เจ้าหนี้สินเชื่อ 
(หากมี)โดยบี.กริม 1 จะนำส่งเงินดังกล่าวภายในเวลา 30 
(สามสิบ) วันนับจากวันที่ ได้รับเงินทดแทนจากหน่วยงานรัฐ 
ทั้งนี้ เมื่อบี.กริม 1 ได้ส่งมอบเงินทดแทนการเวนคืนตาม
เงื่อนไขที่ระบุข้างต้นแก่กองทุนรวม แล้วให้ถือว่า บี.กริม 1 
ไม่มีหน้าที่ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าต่อไป 

2. กรณีที่ทรัพย์สินถูกเวนคืนเป็นของบี.กริม 2 คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายตกลงว่าบี.กริม 2 จะคืนราคาซื้อคงเหลือของ บี.กริม 2 
ตามอัตราที่กำหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จำนวนที่
กองทุนรวม จะได้คืนดังกล่าวรวมแล้วจะมีจำนวนไม่เกินเงิน
ทดแทนการเวนคืนทั้งหมดที่ ได้รับจากหน่วยงานรัฐ ภายหลัง
จากหักชำระหนี้สินเชื่อค้างชำระแก่เจ้าหนี้สินเชื่อ (หากมี) โดย
บี.กริม 2 จะนำส่งเงินดังกล่าวภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับ
จากวันที่ได้รับเงินทดแทนจากหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้ เมื่อบี.กริม 2 
ได้ส่งมอบเงินทดแทนการเวนคืนตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นแก่
กองทุนรวม แล้วให้ถือว่าบี.กริม 2 ไม่มีหน้าที่ภายใต้สัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าต่อไป  

 กองทุนรวมตกลงว่ากองทุนรวมไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้
หรือเรียกค่าเสียหายใดๆจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดยอาศัย
เหตุตามข้อ (ข) นี้  

(ค) การเวนคืนทรัพย์สินของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีนัยสำคัญต่อการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า 

 ในกรณีที่ทรัพย์สินถูกเวนคืนเป็นของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 และ
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 และกองทุนรวมเห็นว่าการเวนคืนดังกล่าว
มีนัยสำคัญต่อการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
ภายใต้สัญญาขายไฟฟ้าฯ หรือทำให้บี .กริม 1 และบี.กริม 2   
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ไม่สามารถปฎิบัติตามสัญญาขายไฟฟ้าฯ ต่อไปได้ และกำลังการ
ผลิตไฟฟ้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากกำลังการผลิตไฟฟ้าก่อนเกิด
การเวนคืน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า บี.กริม 1 และบี.กริม 2 
จะชำระคืนราคาซื้อคงเหลือของ บี.กริม 1 และราคาซื้อคงเหลือ
ของ บี.กริม 2 ตามอัตราที่กำหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม ทั้งนี้ จำนวนที่กองทุน
รวม จะได้คืนดังกล่าวรวมแล้วจะมีจำนวนไม่เกินเงินทดแทนการ
เวนคืนทั้งหมดที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐ ภายหลังจากหักชำระหนี้สิน
เชื่อค้างชำระแก่เจ้าหนี้สินเชื่อ (หากมี) โดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
นำส่งเงินดังกล่าวภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับ
เงินทดแทนจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ เมื่อบี.กริม 1 
และบี.กริม 2 ได้ส่งมอบเงินทดแทนการเวนคืนตามเงื่อนไขที่ระบุ
ข้างต้นแก่กองทุนรวม แล้ว ให้ถือสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นอันเลิกกันและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหายต่อกันโดยอาศัยเหตุตามข้อ (ค) นี้  

กรณีบี.กริม 1 และ/ เมื่อบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาของกฟผ. ฉบับใด 
หรือบี.กริม 2  ฉบับหนึ่งจาก กฟผ. เพื่อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขที่กำหนดใน 
มีข้อพิพาทกับกฟผ. สัญญาของ กฟผ. ซึ่ง กฟผ. ได้ให้โอกาสบี.กริม 1 และบี.กริม 2 แก้ ไข

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วันแล้ว (“หนังสือบอกเลิกของกฟผ.”) 
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะแจ้งให้กองทุนรวม ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร และกองทุนรวม จะให้โอกาสบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ดำเนินการ
แก้ ไขเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ ได้รับหนังสือ  
บอกกล่าวฯ จากกองทุนรวม หรือระยะเวลาตามที่คู่สัญญาตกลงกัน 
(“ระยะเวลาแก้ ไขการบอกเลิกสัญญาของกฟผ.”) โดยหากบี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 ไม่สามารถดำเนินการแก้ ไขภายในเวลาดังกล่าว คู่สัญญา  
ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี ้ 
(ก)  กองทุนรวม มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีภายหลังจากระยะเวลา

แก้ ไขการบอกเลิกสัญญาของกฟผ. ได้สิ้นสุดลง โดยให้ถือเป็นเหตุ
เลิกสัญญาโดยไม่ใช่ความผิดของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ในการนี้ 
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะคืนราคาซื้อคงเหลือของ บี.กริม 1 และ
ราคาซื้อคงเหลือของบี.กริม 2 ตามอัตราที่กำหนดในสัญญาโอนผล
ประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม ภายใน 
15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้รับหนังสือ
แจ้งความประสงค์การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจากกองทุนรวม หรือ
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นับจากวันที่ กฟผ. ไม่ชำระค่าซื้อไฟฟ้าให้แก่บี.กริม 1 และบี.กริม 
2 ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากกรณีที่ กฟผ.ใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาของ กฟผ. แล้วแต่
กรณีใดจะเกิดขึ้นทีหลัง 

 ทั้งนี้ เมื่อบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้ส่งมอบเงินดังกล่าวแก่กองทุน
รวมแล้ว ให้ถือสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าเป็นอันเลิกกันและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสีย
หายต่อกันโดยอาศัยเหตุตามข้อ (ก) นี้ 

(ข) ในกรณีที่บี .กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่ ได้รับหนังสือแจ้งความ
ประสงค์การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ (ก) ข้างต้นจากกองทุน
รวม ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากระยะเวลาแก้ ไขการบอกเลิก
สัญญาของกฟผ.ได้สิ้นสุดลง ให้ถือว่า กองทุนรวมประสงค์จะรอ  
ผลการดำเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้สิทธิการ
บอกเลิกสัญญาของ กฟผ. ทั้งนี้ เมื่อกระบวนการระงับข้อพิพาท  
ได้มีคำชี้ขาดเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ปรากฏว่า  
1. บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้ยอมรับและตกลงจะปฏิบัติตาม

หนังสือบอกเลิกของกฟผ. บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะต้องคืนเงิน
ค่าชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนรวม ตามอัตราที่กำหนดใน
สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่
กองทุนรวม ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่บี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาจากกองทุนรวม โดยการ
คำนวณเงินค่าชดเชยความเสียหายดังกล่าวให้นับจากวันที่ 
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้รับหนังสือบอกเลิกของกฟผ. หรือนับ
จากวันที่ กฟผ. ไม่ชำระค่าซื้อไฟฟ้าให้แก่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากกรณีที่ กฟผ. ใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาของ กฟผ.   
แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นทีหลัง หรือ 

2. บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่ต้องปฏิบัติตามหนังสือบอกเลิกของ
กฟผ. ในกรณีดังกล่าวให้สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาตาม
สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ายังคงมีผล
ต่อไป และหากคำชี้ขาดของกระบวนการระงับข้อพิพาทกำหนด
ให้ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนใดๆ 
จาก กฟผ. ให้ถือว่าบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีสิทธิแต่เพียง  
ผู้เดียวในเงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว 
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คำเสนอเพื่อขอ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเมื่อมีข้อเท็จจริงทางสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
เลิกสัญญา  บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 อาจทำคำเสนอเพื่อขอเลิกสัญญาโอนผลประโยชน ์
โดยบี.กริม 1 หรือ  จากการประกอบกิจการไฟฟ้าแก่กองทุนรวม เพื่อให้กองทุนรวมพิจารณา 
บี.กริม 2  เห็นชอบโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและสภาพธุรกิจที่

เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว ในการนี้ กองทุนรวมตกลงจะพิจารณาและ
เจรจาร่วมกับบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 บนพื้นฐานการเจรจาและการหา
ข้อสรุปร่วมกันโดยสุจริต ทั้งนี้ ในระหว่างการเจรจาของคู่สัญญาทั้ง  
สองฝ่าย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญา
โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าต่อไปทุกประการ  

   ในกรณีที่กองทุนรวม (โดยมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน) เห็นชอบคำเสนอ
ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ดังกล่าว กองทุนรวมจะแจ้งให้บี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ตกลงคืนเงินราคาซื้อในส่วนที่เหลือตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน 
ให้แก่กองทุนรวม ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่บี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 ได้รับหนังสือแจ้งความเห็นชอบจากกองทุนรวม โดยการ
คำนวณราคาซื้อในส่วนที่เหลือให้นับจากวันที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้ง
ความเห็นชอบดังกล่าวจากกองทุนรวม  

   ในกรณีที่กองทุนรวม (โดยมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน) ไม่เห็นชอบ  
คำเสนอของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ดังกล่าว กองทุนรวมจะแจ้งให้
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีโดยไม่ถือว่า
กองทุนรวม ปฏิบัติผิดสัญญาหรือทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย รวมถึง
ไม่ถือเป็นกรณีที่กองทุนรวมใช้สิทธิโดยไม่สุจริตแต่ประการใด  

   ทั้งนี้ เมื่อบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ได้ส่งมอบราคาซื้อในส่วนที่เหลือ  
ข้างต้นแก่กองทุนรวมแล้ว ให้ถือว่าสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นอันเลิกกันและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิเรียก
ค่าเสียหายต่อกัน นอกจากนี้ กองทุนรวมตกลงปลดหลักประกันทั้งหมด
ของบริษัทตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า รวมถึงดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ภายใน
เวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่สัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้ามีผลเป็นการเลิกกัน  

ข้อตกลงห้ามก่อหนี้เพิ่ม บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 ตกลงว่าจะไม่ก่อหนี้ใดๆ เพิ่มเติม เว้นแต่ได้
รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวม ซึ่งไม่รวมถึง
การก่อหนี้ในกรณีการดำเนินธุรกิจทางการค้าตามปกติของบี.กริม 1 และ/
หรือ บี.กริม 2 หรือหนี้ตามสัญญาเกี่ยวกับสินเชื่อของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน 
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8.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
8.3.1ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์
 ชื่อ  :  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
 ที่อยู่  :  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
   กรุงเทพมหานคร 10900 
 โทรศัพท์  :  0-2299-1000  
8.3.2หน้าที่และความรับผิดชอบ

 ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุในโครงการ
จัดการกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
1.  ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการอย่าง

เคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้มี
วิชาชีพ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

2.  หน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

3.  ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตรา  
ที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ทำขึ้นกับบริษัทจัดการ 

4.  ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม
ที่ ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้
บทบัญญัติในมาตรา125 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด   
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งที่
มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต โดยเคร่งครัด หากบริษัท
จัดการมิได้ปฏิบัติตาม ให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที 

5.  จัดทำรายงาน และส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณี
บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 ของ  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วัน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 

6.  รับฝาก ดูแล และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สิน
ของลูกค้าอื่นๆ ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลการ
เบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท
จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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7.  จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว ้
รวมทั้งจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม 

8.  รับมอบ ตรวจนับและจัดทำบัญชีรวมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง  
พื้นฐานของกองทุนรวม และในกรณีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่
ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาโฉนดที่ดิน
หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น หนังสือกรมธรรม์
ประกันภัย เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน และในกรณีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน
เป็นสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาเอกสาร
แสดงสิทธิการเช่าในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น เอกสารอื่นใด  
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว เช่น สัญญาเช่าหรือสัญญาโอนสิทธิการ
เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สิน
ที่ โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ หรือบริษัท
จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

9.  รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวกับการ
ลงทุนหรือจำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยกองทุนรวม และ
รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวกับการลงทุนหรือจำหน่ายสิทธิการเช่าทรัพย์
สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

10. ชำระเงิน และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยจ่ายเข้าบัญชีเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามคำสั่งของบริษัท
จัดการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล หรือลดเงินทุนของกองทุนรวม หรือ
ตามผลของกฎหมายหรือเป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานราชการใดๆ   
ที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับใช้ 

11. รับเงินที่ ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการจำหน่ายหน่วย
ลงทุนเพิ่มเติมหรือในกรณีเพิ่มทุนจากบริษัทจัดการ เพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก
ของกองทุนรวม 

12. แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ หากบริษัทจัดการมีการดำเนินการใดๆ ที่มิได้  
เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และ/หรือตามกฎหมาย ก.ล.ต. 

13. จัดเตรียมและส่งรายงานและเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทจัดการ 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร 
ทุกสิ้นวันทำการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคาร
พาณิชย์เปิดทำการในประเทศไทย (“วันทำการ”) 

(2) รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและ
สถานะของหลักทรัพย์ทุกสิ้นวันทำการ 

(3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ และลูกหนี้ค่าขาย  
หลักทรัพย์ (ถ้ามี) 

(4) รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที่ตกลงร่วมกัน 
ระหว่างสัญญาหรือตามที่กฎหมายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กำหนดให้ผู้ดูผลประโยชน์มีหน้าที่ต้องจัดทำ 

14. เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานข้างต้น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะใช้
ข้อมูลซึ่งได้จากบริษัทจัดการหรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทจัดการกำหนด 

15.  รายงานที่ ได้จัดทำโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ข้างต้นให้ถือว่าได้รับความ  
เห็นชอบจากบริษัทจัดการ หากบริษัทจัดการมิได้ทักท้วงภายใน 180 วัน  
นับจากวันที่ในรายงาน 

16.  ดำเนินการฟ้องร้องในนามของกองทุนรวมให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หน้าที่ของตน ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม และ/หรือ
ตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมาย ก.ล.ต.และ/หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกคน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการฟ้องร้องบังคับคดีให้ผู้ดูแลผลประโยชน์เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ 

17. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีเพื่อการเลิกกองทุนรวม   
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่จะได้ตกลงกันและ  
จะดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) เมื่อได้รับแจ้งการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีจากบริษัทจัดการ ให้ส่งมอบ

บรรดาบัญชีและเอกสารอื่นๆ ของกองทุนรวมแก่ผู้ชำระบัญชีภายใน   
5 วันทำการนับจากวันเลิกกองทุนรวม 

(2) ดูแลรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม จนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น 
(3) ดูแลให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติ  

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชี
กระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดูแล  
ผลประโยชน์จะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดย
ไม่ชักช้า 
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(4) แจกจ่ายเงินและ/หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตามสมุดทะเบียนเมื่อได้รับคำสั่ง
จากผู้ชำระบัญชี 

18. ดูแล รับเงินฝาก และรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม รับเงินที่ได้จากการ
ดำเนินงานของกองทุนรวม และนำเข้าฝากในบัญชีออมทรัพย์และ/หรือ
บัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัทจัดการ 

19. จ่ายค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัทจัดการ 
20.  ในการรับและจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนรวมตามคำสั่งของ

บริษัทจัดการผู้ดูแลผลประโยชน์จะดำเนินการรับหรือจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในวิธีปฏิบัติงาน (Work Procedure) 
นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการเป็นหนังสือและได้รับเอกสาร
ประกอบการรับหรือจ่ายเงินดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ยกเว้นในกรณีที่เป็น
ไปตามผลของกฎหมายหรือเป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานราชการใดๆ 
หรือในกรณีอื่นใด เช่น เป็นคำสั่งจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

21. พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่กองทุนรวมในการขยายระยะเวลาเข้าลงทุน
ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ตามรายละเอียดที่กำหนด  
ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนของกองทุนรวม 

22. ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม 
เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี้ย 
หน่วยลงทุน และ/หรือทรัพย์สินอื่นใด การจองหุ้นเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้น และการได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนรวมพึงจะได้รับ   
รวมทั้งดำเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั้นๆ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทจัดการ
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีความจำเป็น ที่ต้องป้องกันการเสีย
สิทธิที่มีอยู่อันเกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นๆ หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองทรัพย์สินของกองทุนรวม 

23. มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้ง  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

24. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือกฎหมายกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยปฏิบัติให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

25. ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขอให้พิจารณารับหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วัน
จดทะเบียนกองทุนรวม 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

26. ดำเนินการเพิ่มหรือลดเงินทุนของกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในโครงการ 
และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มหรือลดจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของ  
กองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

27. ไม่นำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วง จำนอง จำนำ 
ข้อผูกมัดหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งจะไม่ให้ผู้ใดยืม หรืออนุญาตให้
ผู้ ใดครอบครองทรัพย์สิน และ/หรือเอกสาร และ/หรือหลักฐานเกี่ยวกับ
การลงทุนใดๆ ของกองทุนรวม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากบริษัทจัดการก่อน ยกเว้นกรณีการตรวจสอบเฉพาะหลักฐาน 
การลงทุนทางบัญชีหรือการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในของผู้ดูแล  
ผลประโยชน์เอง หรือการตรวจสอบโดยผู้มีอำนาจที่ ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายเท่านั้น 

28. รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่บริษัทจัดการ และ/หรือต่อความสูญเสีย 
เสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุน
รวม จากการที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำ หรือละเว้นการกระทำภายใต้
สัญญา หรือตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และซึ่งเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือการไม่กระทำตาม
หน้าที่ โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์   
ความเสียหายดังกล่าว รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร ในขั้นตอนการขออนุมัติภายในของผู้ดูแลผลประโยชน์
ในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการภายใต้สัญญา หรือ
ตามโครงการจัดการกองทุนรวม 

29. ตกลงให้ผู้แทนของบริษัทจัดการรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
หรือผู้สอบบัญชีของกองทุนเข้าตรวจนับทรัพย์สิน หรือตรวจสอบบัญชี
และเอกสารต่างๆ ของกองทุนรวมที่ เก็บรักษาไว้หรืออยู่ ในความ  
ครอบครองของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ภายในเวลาทำการของ  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และให้ความร่วมมือใดๆ แก่บริษัทจัดการในการ
ดำเนินการตามที่กำหนดในสัญญา หรือในโครงการจัดการกองทุนรวม 
รวมถึงการส่งมอบเอกสารต่างๆ ตามที่บริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายร้องขอ 

30.  รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับกองทุนรวม เพราะการกระทำ
หรือการละเว้นกระทำโดยทุจริต ประมาทเลินเล่อ หรือไม่กระทำการ  
ตามหน้าที่ โดยไม่มีเหตุอันควร หรือโดยเจตนาของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
หรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้ดูแลผลประโยชน์เอง 
หรือการไม่ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทจัดการ 
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31. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำ แก้ ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับ
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตาม
ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือประกาศอื่นใด   
ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่จะต้องให้ความเห็นชอบ 

32. ให้ความเห็นในเรื่องที่ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน และผลกระทบที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องดังกล่าวประกอบการตัดสินใจ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

8.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 
8.4.1รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน(ณวันที่28กุมภาพันธ์2558)

1. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล 4. นายสุรศักดิ์ โตวนิชย์ 
2. นายเขมชาติ สุวรรณกุล 5. นายนพเดช กรรณสูต 
3. นางสาวสุนิดา มีชูกุล  

8.4.2หน้าที่และความรับผิดชอบ
 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิ หน้าที่ และ  
ความรับผิดชอบในกองทุนรวม ในการพิจารณา และ/หรือวินิจฉัยเรื่องต่างๆ   
ที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุน ตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนรวมดังนี้  
1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการลงทุน ซื้อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าช่วง 

จำหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ดำเนินการอื่นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดกับ

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นในภายหน้า 

3.  กรรมการทุกท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมูลจากการประชุมเป็นความลับ และ
ไม่นำไปเปิดเผยให้บุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น  
ที่มิใช่ประโยชน์ของกองทุน เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดโดยชัดแจ้งให้  
เปิดเผย หรือข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ ได้ถูกเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทั่วไป  
ทราบแล้ว 

4.  ในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะ
ต้องกระทำด้วยความโปร่งใส สุจริต และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติ
ตามโครงการและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วและจะมีขึ้น  
ในภายหน้า โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมเป็นสำคัญ 
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8.5 ผู้สอบบัญชีนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที่ปรึกษากองทุน 
8.5.1ผู้สอบบัญชี
 ชื่อ  :  บริษัท ไพร์ช วอร์เทอร์ เฮ้าท์ คูเปอร์ส จำกัด 
 ที่อยู่  :  ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาธรใต้   

  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 
 โทรศัพท์  :  0-2286-9999  
8.5.2นายทะเบียนหน่วยลงทุน
 ชื่อ  :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 ที่อยู่  :  62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์  :  0-2229-2800  
8.5.3บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
 ชื่อ  :  บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอวิสเซส จำกัด 
 ที่อยู่  :  ชั้น 33 อาคารสำนักงานเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย  

  กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์  :  0-2264-0777  
8.5.4ที่ปรึกษาทางเทคนิค
 ชื่อ  :  บริษัท แทรคเทเบล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
 ที่อยู่  :  57 อาคารปาร์เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 12 ถนนวิทยุ  
   แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท์  :  0-2256-0400 

 
9. การกำกับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ตระหนักถึง
ความสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจ ยึดมั่นต่อมาตรฐานสูงสุดในด้านความซื่อสัตย์และคุณธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานองค์กร และ
จรรยาบรรณ ที่ใช้บังคับกับธุรกิจของบริษัทลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
(“บริษัท”) และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรับผิดชอบในการจัดให้มีการ
ดำเนินการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิผล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทบริหารความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิผล  
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ลงนามในคำประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตซึ่งดำเนินการ
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ
แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาด
ทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิด
การต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง และได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะการเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการปนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต ในปี 2556  
 บริษัทกำหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การห้ามรับหรือให้สินบน
และสิ่งจูงใจไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งกรรมการและพนักงานจะต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัตินโยบาย
การป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่ โดยมิชอบ ซึ่งครอบคลุมเรื่องสินบนและ  
สิ่งจูงใจ ของขวัญและผลประโยชน์ การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน
กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญ  
ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1.  ทบทวนและสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในที่เสนอโดยตรงจากหน่วย
งานตรวจสอบภายในของบริษัท 

2.  กำกับดูแลหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท 

3.  รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้สอบบัญชีบริษัทเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า 
กรรมการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำ
ความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 
308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 มาตรา 313 แห่ง 
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เพื่อดำเนินการตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีบริษัททราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีบริษัท (มาตรา 89/25) 
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4.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
5.  ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท  
9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท”) ได้กำหนดแนวทาง
ในการป้องปรามการใช้ข้อมูลภายในของกองทุน โดยการจัดให้มีระบบ Chinese wall 
เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า โดยมีการกำหนดรายชื่อบุคคลที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลภายในของกองทุน มีการควบคุมและตรวจสอบการติดต่อสื่อสารของกลุ่มบุคคล
ดังกล่าว รวมถึงจัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานแยกต่างหากซึ่งมีระบบควบคุมมิให้บุคคลที่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องผ่านเข้าออกได้ 
 บริษัทมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น 
หากบริษัทพบว่าพนักงานมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทจะ
ลงโทษทางวินัยขั้นรุนแรง  

9.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน
 กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะในวงกว้างของประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุน
รวมและผู้ถือหน่วยตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด  

9.5 การคัดเลือกผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
 กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะในวงกว้างของประเทศไทย ซึ่งกิจการนั้นๆต้องมีประวัติการดำเนินงานที่ดี
อย่างต่อเนื่อง มีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจ มีโครงสร้างทางการเงินที่มีความ
เสี่ยงจากการกู้เงินในระดับต่ำ มีความมั่นคงของรายได้และกระแสเงินสด และมีการ
ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  

9.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
 กองทุนรวมได้มีการกำหนดเกณฑ์การตรวจสอบหรือสอบทานความถูกต้องของ
ส่วนแบ่งรายได้จากการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของกองทุนตาม
สัญญา นอกจากนี้ กองทุนรวมมีการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิค เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า 
โดยที่ปรึกษาด้านเทคนิคจะจัดส่งรายงานการตรวจสอบให้กับกองทุนรวมเป็นรายไตรมาส 
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9.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของส่วนแบ่งรายได้จากการโอน  
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีดังต่อไปนี้ 

1.  การอนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่าย และประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนทุน 
2.  การตรวจสอบประมาณการรายรับรายจ่ายเปรียบเทียบกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
3.  การตรวจสอบประมาณไฟฟ้า/ไอน้ำที่ผลิตได้ 
4.  การตรวจสอบกระแสเงินสดจากรายได้ของโรงไฟฟ้า 
5.  การตรวจสอบกระแสเงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายโรงไฟฟ้า 
6.  การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายได้และค่าใช้จ่ายในการขาย

ไฟฟ้าระหว่างกัน และความจำเป็นเหมาะสม 
7.  ตรวจสอบการดำเนินการและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า 
8.  การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและโรงไฟฟ้า  

9.8 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมเป็นรายเดือน   
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ
เป็นรายเดือนทุกวันสุดท้ายของเดือนและเรียกเก็บจากกองทุนรวมโดยการตัดจ่ายจาก
บัญชีกองทุนรวมเป็นรายเดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการ
จากกองทุนรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 12,500,000 บาทต่อปี  

9.9 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย
 กองทุนรวมให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง ทันการณ์ 
รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายข้อกำหนดของทางการและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดย
บริษัทจัดการมีการเปิดเผยข้อมูล ทั้งกรณีตามที่ โครงการจัดการกองทุนรวม หรือ
กฎหมายกำหนด เช่น งบการเงิน รายงานประจำปี และกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ โดยมีการเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้การเปิดเผยเป็น
ไปตามหลักเกณ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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9.10การจัดประชุมผู้ถือหน่วย 
 9.10.1 บริษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติ  
ไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ในการขอมติจากผู้ถือ
หน่วย บริษัทจัดการจะแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่าง
เพียงพอในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งรวมถึง
ความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในเรื่องที่ขอมติและ
ผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยอาจได้รับจากการลงมติดังกล่าว  
 9.10.2 บริษัทจัดการจะจัดให้มีการขอมติโดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
เมื่อมีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้บริษัทจัดการ
เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมอย่างชัดเจน  
 ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย และตามโครงการจัดการกองทุนรวม 

 
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

 กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งกลุ่มบี.กริม เพาเวอร์ มีปรัชญาการดำเนินธุรกิจว่า “เราดำเนินธุรกิจ
ด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อมุ่งที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศไทย และสร้างสรรค์
สิ่งที่ดีให้กับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคม เพื่อให้ทุกคนมีความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง 
และมีความสุขไปด้วยกัน เราปรารถนาที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับบริษัทและองค์กรอื่นๆ 
มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่เป็นแนวทางเดียวกับเรา เพื่อร่วมสร้าง ความเจริญรุ่งเรือง
และความสุขให้แก่กัน และช่วยสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับทุกคนในสังคมต่อไป” กลุ่มบี.กริม 
เพาเวอร์ จึงมุ่งเน้นการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมรอบโรงไฟฟ้า ให้ความสำคัญต่อการ
ประหยัดพลังงานและปกป้องสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่ม บี.กริม เพาเวอร์ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติม ได้ที่ website ของกลุ่มบี.กริม เพาเวอร์ที่ http://www.bgrimmpower.com/th/
doing-business-with-compassion/ 

 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1ความเห็นของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท
(1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในฯ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของการบริหาร

จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (“กองทุน”) 
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โดยการซักถามและสอบทานเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 
สรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี
ความเพียงพอและเหมาะสม 

(2) ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
 จากการสุ่มตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า 

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (“กองทุน”) ช่วงมกราคม – มิถุนายน 2557 หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในไม่พบว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มี  
นัยสำคัญใดๆ  

11.2หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ครั้งที่ 7/2555 ได้แต่งตั้ง น.ส.จุไรพร สุขวรรณวิทย์ เป็น
ผู้รับผิดชอบสูงสุดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจ
สอบภายในของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถทำงานในประเทศไทยได้เต็มเวลา 
รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้รับผิดชอบสูงสุดของ
หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น จะต้องผ่านการ
อนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

 
12. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือประเด็นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
เป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่
พิจารณา กรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนมี
ผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่ด้วย กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทภาย
ใต้นโยบายการป้องกันความขัดยังทางผลประโยชน ์

 
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ
บี.กริมเพาเวอร์สำหรับงวดตั้งแต่วันที่1มกราคม2557ถึงวันที่31ธันวาคม2557
 ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ http://
www.kasikornasset.com หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 
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ส่วนที่3ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 
13. ข้อมูลทางการเงินทางการเงินที่สำคัญ
 

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน 
   สำหรับงวดตั้งแต่วันที่
   19กันยายนพ.ศ.2556 สำหรับปีสิ้นสุด
   ถึงวันที่31ธันวาคม2556 วันที่31ธันวาคม2557
   บาท บาท 

รายได้จากการลงทุน 341,459,160 428,553,948 
ค่าใช่จ่าย 14,956,873 49,729,459 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 326,502,287 378,824,489 
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 116,965,439 136,361,561 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 443,467,726 515,248,020 
 

ตารางสรุปงบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 
   วันที่31ธันวาคม2557 วันที่31ธันวาคม2556
   บาท บาท 

รวมสินทรัพย์ 5,943,741,118 6,753,330,091 
รวมหนี้สิน 10,485,372 9,862,365 
สินทรัพย์สุทธิ 5,933,255,746 6,743,467,726 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 9.8887 11.2391 

จำนวนหน่วยลงทุนคงค้าง (พันหน่วย) 600,000 600,000 
 
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของบริษัทจัดการ 

14.1ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
 ในรอบการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 
กองทุนรวมได้รับโอนผลประโยชน์จากการดำเนินงานทั้งสิ้น 818,678,315 บาท ซึ่ง
เป็นส่วนของเงินต้น 391,000,000 บาท และดอกเบี้ย 427,678,315 บาท อันมี  
รายละเอียดดังนี้ 
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  รอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า  ผลประโยชน์นำส่ง  วันที่นำส่ง
  เงินต้น  ดอกเบี้ย

1 มกราคม 2557 - 30 มิถุนายน 2557 195,500,000.00 220,426,921 22 กันยายน 2557 
   415,926,921

1 กรกฎาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557 195,500,000.00 207,251,394 23 มีนาคม 2558 
   402,751,394

 
 ทั้งนี้ กองทุนรวมมีการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นๆ ทั้งสิ้น 
428,553,948 บาท โดยในช่วงเดียวกัน กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม  
ทั้งสิ้น 49,729,459 บาท และมีกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
จำนวน 61,970 บาท ส่งผลให้ในรอบการดำเนินงาน 1 มกราคม 2557 ถึง 31 
ธันวาคม 2557 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิคิดเป็นจำนวน 378,886,459 
บาท และเมื่อพิจารณาร่วมกับรายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินจำนวน 136,361,561 บาท กองทุนรวมจึงมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 515,248,020 ล้านบาท  

14.2การวิเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา
 จากผลการดำเนินการข้างต้น อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ อัตราส่วน
ของรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 
6.95 สูงกว่าปี 2556 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.38 เนื่องจากรายได้รวม ซึ่งเป็นผลมาจาก
รายได้ดอกเบี้ยรับ ซึ่งเป็นการคำนวณตามผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
ที่กองทุนรวมได้รับหักลบส่วนของเงินต้นในตามสัญญาโอนผลประโยชน์ในแต่ละงวด 
และรายได้อื่น ในปี 2557 มีมูลค่าสูงกว่าปี 2556 ในส่วนของอัตราส่วนของค่าใช้จ่าย
รวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 0.81 สูงกว่า ร้อยละ 
0.24 ในปี 2556 ซึ่งเหตุผลหลักมาจากระยะเวลาการดำเนินการที่นานกว่าในปี 2557 
ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมสูงกว่าปี 2556 นอกจากนี้ในปี 2557 กองทุนรวมมีกำไรสุทธิที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน อยู่ที่ 136,361,561 บาท มากกว่าปีในปี 2556 
ซึ่งมีมูลค่า 116,965,439 บาท ทำให้อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการ
ดำเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2557 ที่ร้อยละ 8.35 สูงกว่าปี 
2556 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 6.99 ในขณะที่อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการ
ซื้อขายเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวฉลี่ยระหว่างปีในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 
อย่างมาก เนื่องจากในปี 2556 มีการลงทุนในโครงการบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มูลค่าถึง 
6,202,000,000 บาท 
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อัตราส่วนทางการเงิน 
  สำหรับงวดตั้งแต่วันที่
  19กันยายนพ.ศ.2556 สำหรับปีสิ้นสุด
  ถึงวันที่31ธันวาคม2556 วันที่31ธันวาคม2557
  บาท บาท 

อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ 

 จากการดำเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

 ถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 6.99 8.35 

อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่า 

 สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 5.38 6.95 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

 ถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 0.24 0.81 

อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ 

 การซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี/งวดต่อมูลค่า 

 สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 96.84 15.25 
 

14.3ผลตอบแทนของกองทุน
 
 ระยะเวลาการดำเนินงาน 19กันยายน2556 1มกราคม2557
   ถึง31ธันวาคม2556 ถึง31ธันวาคม2557 

 เงินลดทุนจดทะเบียน (บาทต่อหน่วย) 1.0115 0.6516 

 เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) 0.5440 0.6314 

 รวม(บาทต่อหน่วย) 1.5555 1.2830
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่

1มกราคม2557ถึงวันที่31ธันวาคม2557
 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 15,987.15 0.27 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2,557.94 0.04 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 2,079.93 0.03 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) 856.00 0.01 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 1,360.00 0.02 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์  
 (Market Valuation Fee) 1,177.00 0.02 
ค่าธรรมเนียมผู้รับประกันการจำหน่าย (Underwriter Fee) 22,459.74 0.38 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงาน 
 ถึงผู้ถือหน่วย (Report to Unitholders Expense) 327.78 0.01 
ค่าบริการงานทะเบียนหน่วยลงทุน  
 (Registrar service Expense) 1,757.25 0.03 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 3.24 0.00 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 1,163.42 0.02  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 49,729.45 0.83 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์    
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ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
 
 21 เมษายน 2558 
 
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
 
 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนรวมโครงสร้าง  
พื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว  
ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา  
บญัช ีตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 แล้วนั้น 
 
 ธนาคารฯ เหน็วา่ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จำกดั ไดป้ฏบิตัหินา้ทีใ่นการบรหิารและ
จัดการ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โดยถูกต้องตามที่ควร  
ตามวัตถุประสงค์ที่ ได้กำหนดไว้ ในโครงการจัดการที่ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 
 

 (นายปริญญา ฝัดสุภาพ) 
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงสินทรัพย์และหนี้สินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ   
งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหารกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง  
อันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี  
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้า
ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้  
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง  
อันเป็นสาระสำคัญหรือไม ่ 
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ  
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง  
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบ  
การเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกองทุนทั้งนี้ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมิน
การนำเสนองบการเงินโดยรวม  
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

 

ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน และรายละเอียดเงินลงทุน
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงิน
และอัตราส่วนที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 
ณฐพร พันธุ์อุดม 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
งบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557
     
   31ธนัวาคม 31ธนัวาคม
   พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
 หมายเหตุ  บาท บาท
 
  สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 
 (ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  
 มูลค่า 5,399 ล้านบาท 
 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  
 มูลค่า 5,776 ล้านบาท) 6 5,652,827,000 5,892,672,212 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 15,211,496 472,107,612 
ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์ 
 จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 8, 13 ข) 207,251,394 297,813,553 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีสุทธิ 9 68,451,228 90,736,714 
รวมสินทรัพย์     5,943,741,118 6,753,330,091  
  หนี้สิน
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 13 ข) 10,465,306 9,862,365 
หนี้สินอื่น       20,066 - 
รวมหนี้สิน      10,485,372 9,862,365  
สินทรัพย์สุทธิ     5,933,255,746 6,743,467,726  
  สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 10 5,497,620,000 6,300,000,000 
กำไรสะสม     10 435,635,746 443,467,726  
สินทรัพย์สุทธิ     5,933,255,746 6,743,467,726  
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)  9.8887 11.2391 
จำนวนหน่วยลงทุนคงค้าง (พันหน่วย)  600,000 600,000 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เง

ินเ
ป็น

ส่ว
นห

นึ่ง
ขอ

งง
บก

าร
เง

ินน
ี้ 

กอ
งท
ุนร
วม
โค
รง
สร
้าง
พ
ื้นฐ
าน
โร
งไ
ฟ
ฟ
้าอ
มต
ะ
บี.
กร
ิม
เพ
าเ
วอ
ร์

งบ
ปร
ะก
อบ
รา
ยล
ะเ
อีย
ดเ
งิน
ลง
ทุน


ณ
ว
ันท
ี่3
1
ธัน
วา
คม
พ
.ศ
.2
55
7

 











31
ธ
นัว
าค
ม
พ.
ศ.
2
55
7

31
ธ
นัว
าค
ม
พ.
ศ.
2
55
6




รา
คา
ทุน


มูล
ค่า
ยุต
ิธร
รม


ร้อ
ยล
ะข
อง


รา
คา
ทุน

มูล
ค่า
ยุต
ิธร
รม


ร้อ
ยล
ะข
อง


ปร
ะเ
ภท
เง
ินล
งท
ุน

พัน
บา
ท

พัน
บา
ท

มูล
ค่า
ยุต
ิธร
รม


พัน
บา
ท

พัน
บา
ท

มูล
ค่า
ยุต
ิธร
รม


เง
ินล
งท
ุนใ
นธ
ุรก
ิจโ
คร
งส
ร้า
งพ
ื้นฐ
าน
โร
งไ
ฟฟ
้า

เง
ินล

งท
ุนใ

นส
ัญ

ญ
าโ

อน
ผล

ปร
ะโ

ยช
น์จ

าก
กา

รป
ระ

กอ
บก

ิจก
าร

 
 

ไฟ
ฟ้า

จา
กบ

ริษ
ัทอ

มต
ะ 

บี.
กร

ิม 
เพ

าเ
วอ

ร์ 
1 

จำ
กัด

 แ
ละ

 
 

บร
ิษัท

 อ
มต

ะ 
บี.

กร
ิม 

เพ
าเ

วอ
ร์ 

2 
จำ

กัด
 โด

ยผ
ลป

ระ
โย

ชน
์ 

 
จา

กก
าร

ปร
ะก

อบ
กิจ

กา
รไ

ฟฟ
้าด

ังก
ล่า

ว 
คร

อบ
คล

ุมต
ั้งแ

ต่ว
ันท

ี่ 
 

1 
มก

รา
คม

 พ
.ศ

. 2
55

6 
จน

ถึง
วัน

สิ้น
สุด

ระ
ยะ

เว
ลา

ขอ
งส

ัญ
ญ

า 
 

โอ
นผ

ลป
ระ

โย
ชน

์จา
กก

าร
ปร

ะก
อบ

กิจ
กา

รไ
ฟฟ

้า 
 

 
ณ

 ว
ันท

ี่ 1
6 

กัน
ยา

ยน
 พ

.ศ
. 2

56
2 

แล
ะ 

 
ณ

 ว
ันท

ี่ 2
7 

กัน
ยา

ยน
 พ

.ศ
. 2

56
5 

ตา
มล

ำด
ับ 

5,3
99

,50
0 

5,6
52

,82
7 

10
0 

5,7
75

,70
7 

5,8
92

,67
2 

10
0 

 รว
มเ
งิน
ลง
ทุน
ใน
ธุร
กิจ
โค
รง
สร
้าง
พื้น
ฐา
นโ
รง
ไฟ
ฟ้า

 
5,3

99
,50

0 
5,6

52
,82

7 
10

0 
5,7

75
,70

7 
5,8

92
,67

2 
10

0 



69
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557
 
   สำหรบังวดตัง้แตว่นัที่
  19กนัยายนพ.ศ.2556
   (วนัจดทะเบยีน
  สำหรบัปสีิน้สดุ จดัตัง้กองทนุ)ถงึ
  วนัที่31ธนัวาคม วนัที่31ธนัวาคม
  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
 หมายเหตุ บาท บาท
 
รายได้จากการลงทุน
 รายได้ดอกเบี้ยรับ   13 ก) 427,678,314 341,350,993 
 รายได้อื่น      875,634 108,167 
 รวมรายได้     428,553,948 341,459,160  
ค่าใช้จ่าย
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 13 ก) 15,987,153 5,108,240 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 13 ก) 2,557,944 817,318 
 ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 13 ก) 22,459,744 6,399,489 
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   1,360,000 800,000 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  2,079,928 732,830 
 ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน  1,177,000 749,000 
 ค่าใช้จ่ายอื่น     4,107,690 349,996 
 รวมค่าใช้จ่าย     49,729,459 14,956,873  
รายได้จากการลงทุนสุทธิ   378,824,489 326,502,287  
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
 กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น  61,970 - 
 กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 6 136,361,561 116,965,439  
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน  136,423,531 116,965,439  
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  515,248,020 443,467,726 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557
 
   สำหรบังวดตัง้แตว่นัที่
  19กนัยายนพ.ศ.2556
   (วนัจดทะเบยีน
  สำหรบัปสีิน้สดุ จดัตัง้กองทนุ)ถงึ
  วนัที่31ธนัวาคม วนัที่31ธนัวาคม
  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
 หมายเหตุ บาท บาท
 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
 ในระหว่างปี/งวด
รายได้จากการลงทุนสุทธิ   378,824,489 326,502,287 
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น  61,970 - 
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 6 136,361,561 116,965,439  
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  515,248,020 443,467,726  
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากทุนที่ได้รับ
 จากผู้ถือหน่วยลงทุนการลดทุนและการจ่ายเงินปันผล
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี/งวด 
 จำนวน 600,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.50 บาท 10 - 6,300,000,000 
จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน 
 600,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1.3373 บาท 10 (802,380,000) - 
เงินปันผลจ่าย 
 600,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 0.8718 บาท 10, 11 (523,080,000) -  
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี/งวด  (810,211,980) 6,743,467,726 
สินทรัพย์สุทธิต้นปี/งวด   6,743,467,726 -  
สินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด  5,933,255,746 6,743,467,726 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557
 
           สำหรบังวดตัง้แตว่นัที่
           19กนัยายนพ.ศ.2556
           (วนัจดทะเบยีน
          สำหรบัปสีิน้สดุ จดัตัง้กองทนุ)ถงึ
          วนัที่31ธนัวาคม วนัที่31ธนัวาคม
          พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
        หมายเหตุ บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  515,248,020 443,467,726 
รายการปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดรับสุทธิ 
 ได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน 
  การซื้อเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์ 
   จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 6 - (6,202,000,000) 
  การตัดจำหน่ายเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์ 
   จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 6 376,206,773 426,293,227 
  ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์จาก 
   การประกอบกิจการไฟฟ้าลดลง(เพิ่มขึ้น)  90,562,159 (297,813,553) 
 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 9 (2,755,731) (97,954,518) 
 การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 9 25,041,217 7,217,804 
 เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น  602,941 9,862,365 
 หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น    20,066 - 
 การซื้อเงินลงทุนระยะสั้น  (458,448,386) - 
 การจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น  459,280,762 - 
 การตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าตั๋วเงินคลัง  (770,406) - 
 กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น  (61,970) - 
 กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 6 (136,361,561) (116,965,439)  
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน  868,563,884 (5,827,892,388) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
งบกระแสเงินสด(ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557
 
           สำหรบังวดตัง้แตว่นัที่
           19กนัยายนพ.ศ.2556
           (วนัจดทะเบยีน
          สำหรบัปสีิน้สดุ จดัตัง้กองทนุ)ถงึ
          วนัที่31ธนัวาคม วนัที่31ธนัวาคม
          พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
         หมายเหตุ  บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน    - 6,300,000,000 
จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน  10  (802,380,000) - 
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 10, 11  (523,080,000) -  
เงินสดสุทธิ(ใช้ ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน    (1,325,460,000) 6,300,000,000   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ    (456,896,116) 472,107,612 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี/งวด    472,107,612 -  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณวันปลายปี/งวด    15,211,496 472,107,612 
 



73
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนที่สำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557
 
          สำหรบังวดตัง้แตว่นัที่
          19กนัยายนพ.ศ.2556
          (วนัจดทะเบยีน
         สำหรบัปสีิน้สดุ จดัตัง้กองทนุ)ถงึ
         วนัที่31ธนัวาคม วนัที่31ธนัวาคม
         พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
         บาท บาท
ข้อมูลผลการดำเนินงาน(ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี/งวด  11.2391 - 
บวก ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  - 10.5000 
หัก การลดทุน      (1.3373) - 
รายได้จากกิจกรรมลงทุน 
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ  0.6313 0.5442 
  รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากขายเงินลงทุนระยะสั้น  0.0001 - 
  รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ 
   วัดมูลค่าเงินลงทุน   0.2273 0.1949  
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  0.8587 0.7391 
หัก เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  (0.8718) -  
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด  9.8887 11.2391  
อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อ
 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด(ร้อยละ)  8.35 6.99 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนที่สำคัญ(ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557

 
         สำหรบังวดตัง้แตว่นัที่
         19กนัยายนพ.ศ.2556
         (วนัจดทะเบยีน
        สำหรบัปสีิน้สดุ จดัตัง้กองทนุ)ถงึ
        วนัที่31ธนัวาคม วนัที่31ธนัวาคม
        พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
        บาท บาท
อัตราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด (พันบาท)  5,933,256 6,743,468 
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
 ถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ)  0.81 0.24 
อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
 ถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ)  6.95 5.38 
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขาย 
 เงินลงทุนระหว่างปี/งวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย 
 ระหว่างปี/งวด (ร้อยละ)*  15.25 96.84 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (พันบาท)  6,170,244 6,342,577 

ข้อมูลเพิ่มเติม
* มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี/งวดไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน 

และการซื้อหรือขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และคำนวณโดยใช้
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างปี/งวด 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



75

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557
 
1 ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์ 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) 
เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการกำหนดธุรกิจโครงสร้าง  
พื้นฐานที่ลงทุนไว้เป็นการแน่นอนแล้ว ในรายละเอียดของโครงการ โครงการได้จัดตั้งและ  
จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 19 กันยายน   
พ.ศ. 2556 โดยไม่มีการกำหนดอายุของโครงการ อย่างไรก็ดีหากกองทุนรวมฯ ไม่มีการลงทุน
เพิ่มเติม สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก
จะสิ้นสุดในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 สำหรับ 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด (“บี.กริม 1”) และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 
จำกัด (“บี.กริม 2”) ตามลำดับ กองทุนรวมฯ ระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการนำเงินที่ได้จากการระดมเงินลงทุน ไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้น
ฐานโรงไฟฟ้า กองทุนรวมฯได้ลงทุนเริ่มแรกในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าจาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (“ผู้โอนผลประโยชน์ฯ”) ทั้งนี้กองทุนรวมฯ อาจ
ลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯ 
และผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตที่สามารถกระทำได้ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจ
รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นใดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ 
และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป  
 กองทุนรวมฯ บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท
จัดการฯ”) โดยมีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วยลงทุนร้อยละ 29.97 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและ
จำหน่ายแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556: ร้อยละ 29.96)  
 งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของบริษัทจัดการฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2558 
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2 นโยบายการบัญชี 
นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของกองทุนรวมฯ มีดังต่อไปนี้  
2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

 งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้  
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน  
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ งบการเงินได้จัดทำ
ขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 (ฉบับที่ 42 เดิม) 
เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” งบการเงินหลัก 
คือ งบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกำไรขาดทุน 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินและ
อัตราส่วนที่สำคัญซึ่งเป็นแบบที่สมบูรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ
ของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชี  
 การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำ
ขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกองทุนรวมฯ ไปถือปฏิบัติ และต้อง
เปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐาน
และประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4  
 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย 
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงิน
ตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก   

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุง
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่   

1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ มีดังนี้  
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง  การนำเสนองบการเงิน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  งบกระแสเงินสด 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  รายได้ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ  
    อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ  
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง  งบการเงินระหว่างกาล 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8  เรื่อง  ส่วนงานดำเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2555)  
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง  งบการเงินระหว่างกาลและ 
  ฉบับที่ 10  การด้อยค่า      

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการ
แปลงสภาพของเครื่องมือทางการเงินที่การตัดสินใจเป็นของผู้ถือตราสาร จะไม่มีผล
กระทบกับการจัดประเภทของเครื่องมือทางการเงินในส่วนที่เป็นหนี้สิน นอกจากนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ยังได้อธิบายส่วนประกอบของส่วนของเจ้าของว่า กิจการ
อาจแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แต่ละรายการในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างใดอย่าง
หนึ่งได้ การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่า ค่าใช้จ่าย
ที่ก่อให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้น จึงสามารถจัดประเภท
เป็นกิจกรรมลงทุน การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) ได้ตัดภาคผนวกของมาตรฐาน  
การบัญชีของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 ออก การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่ง  
ผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการ
บันทึกบัญชีผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับการ
จำหน่ายหรือการจำหน่ายบางส่วนของหน่วยงานในต่างประเทศ วิธีการทางบัญชี  
ดังกล่าวต้องใช้วิธีการปรับไปข้างหน้าซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาที่มีวันเริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าว  
ไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูล
สำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลโดยยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด
สำหรับรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน นอกจาก
นี้ ได้มีการกำหนดคำนิยามของกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลให้ง่ายและชัดเจนขึ้น   
การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการเน้นหลักการของการเปิดเผยที่
มีอยู่ ในปัจจุบันสำหรับเหตุการณ์และรายการที่มีสาระสำคัญ โดยมีการเพิ่มเติม  
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมการเปิดเผยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม (ถ้าหากมีสาระสำคัญ) และต้องมีการปรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็น
ปัจจุบันจากข้อมูลล่าสุดของรายงานประจำปีการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบต่อกองทุนรวมฯ  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง2555) ได้มีการอธิบายการปันส่วนค่าความ
นิยมให้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด จะต้องไม่เกินกว่าส่วนงานดำเนินงาน  
ก่อนการรวมส่วนงาน ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 
เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง2555) มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้น
ว่ากิจการจะเปิดเผยการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ของแต่ละส่วนงานเมื่อมีการรายงาน
การวัดมูลค่านั้นให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน การปรับปรุงมาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำหนดว่าห้ามกลับรายการ  
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เคยรับรู้ ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน   
การตีความนี้ ไม่มีผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ  
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวมฯและยังไม่ได้นำมาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ  
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมี

สาระสำคัญต่อกองทุนรวมฯ มีดังต่อไปนี้  
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การนำเสนองบการเงิน 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  งบการเงินระหว่างกาล 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง  การวัดมูลค่ายุติธรรม  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่การเพิ่ม
เติมข้อกำหนดให้กิจการจัดกลุ่มรายการที่แสดงอยู่ ใน “กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น”   
โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน
ในภายหลังได้หรือไม่ มาตรฐานที่ปรับปรุงนี้ ไม่ได้ระบุว่ารายการใดจะแสดงอยู่ในกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ 
กำหนดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงาน โดยให้เปิดเผยข้อมูลตัววัดมูลค่า
สินทรัพย์และหนี้สินรวมสำหรับเฉพาะส่วนงานที่รายงาน หากโดยปกติมีการนำเสนอ
ข้อมูลจำนวนเงินดังกล่าวต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการปฏิบัติการ และถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญจากจำนวนเงินที่ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินประจำปีล่าสุด
สำหรับส่วนงานที่รายงานนั้น  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง และลดความ
ซ้ำซ้อนของคำนิยามของมูลค่ายุติธรรม โดยการกำหนดคำนิยาม และแหล่งข้อมูลใน
การวัดมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับใช้ ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กองทุนรวมฯอยู่ ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานฉบับนี ้ 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระ
สำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ มีดังนี้  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  งบกระแสเงินสด 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 
     ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา 
     รายงาน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  รายได้ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 
     อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
    ต่างประเทศ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล 
     หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ 
    เกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง  ส่วนงานดำเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2557)  
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) 
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 3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  เรื่อง  สัญญาประกัน 
   (ปรับปรุง 2557)   

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทั้งหมด 
(รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) ที่กิจการเป็นผู้ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวมฯ  

2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ   
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชี  
จะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สินในงบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  

2.4 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ ลงทุนในสัญญาโอน  
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า กับ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (“สัญญาฯ”) 
เพื่อรับโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ที่มาจากการดำเนินงานผลิตไฟฟ้าและขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(“กฟผ.”) และผู้ ใช้ ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม โดยผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าครอบคลุมรายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันหมดอายุ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ.  
 เงินลงทุนในสัญญาฯ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม และราคาทุนของเงินลงทุน  
เริ่มแรกแสดงในราคาที่ได้มารวมกับต้นทุนเกี่ยวเนื่องที่เกิดขึ้น  
 การกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า ณ วันที่ในงบการเงินโดยใช้ราคาซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
ที่ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ซึ่งกองทุนรวมฯ จะจัดให้มีการประเมินราคาอย่าง
น้อยทุกสามปีนับจากวันที่ที่มีการประเมินราคาเงินลงทุนในสัญญาผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้าหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อมูลค่าเงินลงทุน  
ดังกล่าวอย่างเป็นสาระสำคัญ  
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 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์  
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า จะถูกรับรู้เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นใน
งบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดมูลค่า  

2.5 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวมฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ค่าใช้
จ่าย รอการตัดบัญชีจะทยอยตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะ
เวลา 1 ปีถึง 5 ป ี 

2.6 การรับรู้รายได้
 รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า(“สัญญาฯ”) จะรับรู้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ ที่ระบุว่า ในกรณีที่ผล
ประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีจำนวนมากกว่ายอดอ้างอิงที่ระบุไว้ ใน
สัญญาฯ ให้ถือว่ากองทุนรวมฯได้รับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่เป็น
ส่วนเกินดังกล่าว เป็นรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในสัญญาฯ 
 รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น นอกเหนือจากรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในสัญญาฯ 
จะรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  

2.7 ค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง  

2.8 ภาษีเงินได้
 กองทุนรวมฯ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย 

 
3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการลดทุน 

การจ่ายปันผล 
3.1) กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง 
3.2) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้  

3.2.1) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละ  
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 

3.2.2) การคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว บริษัทจัดการจะคำนวณโดยหักกำไรสุทธิ
ของกองทุนรวมฯ ด้วยรายการดังต่อไปนี้  

(ก) กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealised gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สิน
กิจการ โครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ รวมทั้งการปรับปรุงด้วย
รายการอื่นตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวมฯ 
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(ข) เงินสำรองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานของกองทุนรวมฯ ตามแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
ของกองทุนรวมฯ และหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(ค) เงินสำรองที่กันไว้เพื่อการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของ  
กองทุนรวมฯ ตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และหนังสือชี้ชวนหรือที่บริษัทจัดการได้แจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายที่ทยอยตัดจ่าย
หรือผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealised loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะหัก
รายการตาม (ข) และ (ค) จากกำไรสุทธิของกองทุนรวมฯ ได้ตามมูลค่าของ
รายการดังกล่าวเฉพาะส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดเท่านั้น 

3.2.3) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่าย
เงินปันผล  

3.3) บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วัน
นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้นหรือวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่ กรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ ไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  

3.4) เงื่อนไขเพิ่มเติม 
3.4.1) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุน

ระหว่างปีมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการฯ สงวนสิทธิ  
ที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้น และให้สะสมเงินปันผลดังกล่าวเพื่อนำไป  
จ่ายรวมกับเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป 

3.4.2) สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็น
ไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่ กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศกำหนด สั่งการ เห็นชอบและ/หรือ ผ่อนผัน
เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วทุกประการ และ
ไม่ถือเป็นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจ่ายเงินปันผล  
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การลดทุน  
 กองทุนรวมฯ จะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้  

1) กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจำหน่าย  
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ต้องปรากฎ  
ข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนรวมฯไม่มีกำไรสะสมเหลืออยู่แล้ว และ/หรือ 

2) กองทุนรวมฯ มีรายการค่าใช้จ่ายที่ ไม่ ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องนำไปใช้  
ในการคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทุนรวมฯ และ/หรือ 

3) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ  
 ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557 ผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมฯ ได้มีมติอนุมัติให้แก้ ไขโครงการในเรื่องของการลดทุนจดทะเบียนเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้ 

4) กองทุนรวมฯมีสภาพคล่องส่วนเกินจากการได้รับโอนผลประโยชน์ตามสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สำหรับ
ผลการดำเนินงานในงวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน และผลการดำเนินงานในงวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยบริษัทจัดการฯจะดำเนินการลดเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวมฯโดยอ้างอิงจากประมาณการผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (discounted cash flow)  

 ทั้งนี้ การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯที่เป็นกรณีตามข้อ 1), 2) และ 3) 
บริษัทจัดการฯจะต้องขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

4 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ 
 การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่าง  
ต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์
ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น  
 กองทุนรวมฯ มีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณ
ทางการบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้ามีดังนี้  
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มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่ง
ไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง วัดมูลค่าโดยใช้การพิจารณากระแสเงินสด  
ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าคิดลด
ด้วยอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยมีอัตราคิดลดระหว่างร้อยละ 7.9   
ถึง 11.6 ต่อปี ทั้งนี้กองทุนรวมฯ ใช้ผู้ประเมินอิสระในการประเมินราคาของผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้าตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 

5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
 วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นเพื่อดำรงไว้  
ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกองทุนรวมฯ เพื่อสร้างผลตอบแทน  
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้าง
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน  
 ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรือการขาย 
ทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนด 
ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 


6 เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

 เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีมูลค่ายุติธรรม ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เท่ากับ 5,652.83 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 
5,892.67 ล้านบาท) 
 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้า มีดังนี ้
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         สำหรบังวดตัง้แตว่นัที่
         19กนัยายนพ.ศ.2556
         (วนัจดทะเบยีน
        สำหรบัปสีิน้สดุ จดัตัง้กองทนุ)ถงึ
        วนัที่31ธนัวาคม วนัที่31ธนัวาคม
        พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
        พนับาท พนับาท 
  เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ 
   กิจการไฟฟ้า - ราคายุติธรรมต้นปี/งวด  5,892,672 6,202,000 
  หัก การจำหน่ายเงินลงทุนระหว่างปี/งวด  (376,207) (426,293) 
  กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน  136,362 116,965 
  เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ 
   กิจการไฟฟ้า - ราคายุติธรรมปลายปี/งวด  5,652,827 5,892,672 
 

 รายละเอียดของเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีดังนี้  
        วนัที่31ธนัวาคม วนัที่31ธนัวาคม
        พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
        พนับาท พนับาท
  เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ 
   กิจการไฟฟ้า - ราคาทุน  5,399,500 5,775,707 
  บวก การปรับมูลค่ายุติธรรม  253,327 116,965 
  เงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ 
   กิจการไฟฟ้า - ราคายุติธรรม  5,652,827 5,892,672 
 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 กองทุนรวมฯ มีรายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดังต่อไปนี้  
         วนัที่31ธนัวาคม วนัที่31ธนัวาคม อตัราดอกเบีย้
         พ.ศ.2557 พ.ศ.2556 ตอ่ปี
  เงนิฝากธนาคาร  พนับาท พนับาท (รอ้ยละ)
 
  บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสิทธิ์ 15,139 472,108 0.125 
  บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 72 - - 
  เงินฝากธนาคารสุทธิ 15,211 472,108 
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8 ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 กองทุนรวมฯ มีลูกหนี้ซึ่งเกิดจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
ดังต่อไปนี้ 

        วนัที่31ธนัวาคม วนัที่31ธนัวาคม
        พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
        พนับาท พนับาท 
  รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุฯ ข้อที่ 13 ข))  207,251 296,328 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะรอเรียกชำระคืนจากบี.กริม1  
   และ บี.กริม 2   - 1,486 
  ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ 
   กิจการไฟฟ้า   207,251 297,814 

9 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีสุทธิ 

 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุน  
ครั้งแรก และค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื่นๆ ดังต่อไปนี้  

        วนัที่31ธนัวาคม วนัที่31ธนัวาคม
        พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
        พนับาท พนับาท 
  ค่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รายปี  53 52 
  ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน  67,441 89,901 
  ค่าจดทะเบียนกองทุน  472 629 
  ค่าพิมพ์ใบจองซื้อหน่วยลงทุน  41 55 
  ค่าธรรมเนียมเริ่มแรกในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  75 100 
  อื่นๆ      369 - 
  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีสุทธิ  68,451 90,737 
  

 ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกถูกทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายโดย
ใช้วิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 1 ปีและ 5 ปี รายการเคลื่อนไหวของค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
มีดังนี้ 
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       สำหรับงวดตั้งแต่วันที่
         19กนัยายนพ.ศ.2556
           (วนัจดทะเบยีน
          สำหรับปีสิ้นสุด จดัตัง้กองทนุ)ถงึ
          วนัที่31ธนัวาคม วนัที่31ธนัวาคม
          พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
          พนับาท พนับาท
 
  ยอดยกมาต้นปี/งวด  90,737 - 
  การเพิ่มขึ้นในระหว่างปี/งวด  2,756 97,955 
  ตัดจำหน่ายระหว่างปี/งวด  (25,042) (7,218) 
  ยอดยกไปสิ้นปี/งวด  68,451 90,737 
 
10 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุน มีดังนี้  
        จำนวน
        หนว่ยลงทนุที่
        จดทะเบยีน
        ออกจำหนา่ย มลูคา่หนว่ยละ
        และชำระแลว้ บาท พนับาท       
  ยอดต้นงวด ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 
    (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) - - - 
  หน่วยลงทุนที่จดทะเบียน  
   ออกจำหน่ายและชำระแล้ว 600,000,000 10.5000 6,300,000 
  ยอดสิ้นงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 600,000,000 10.5000 6,300,000 
 
  ยอดต้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 600,000,000 10.5000 6,300,000 
  การลดมูลค่าหน่วยลงทุน - (1.3373) (802,380) 
  ยอดสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 600,000,000 9.1627 5,497,620    

 ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และวันที่ 2 กันยายน 
พ.ศ. 2557 ได้อนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยลดมูลค่าของหน่วย
ลงทุนในอัตราหน่วยละ 1.0115 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 606.90 ล้านบาท และใน
อัตราหน่วยละ 0.3258 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 195.48 ล้านบาท ตามลำดับซึ่งมีการ
จ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 31 มีนาคม 
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พ.ศ. 2557 และในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ตามลำดับ โดยการลดเงินลงทุน  
จดทะเบียนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินเนื่องจาก  
กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินภายหลังการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย  
การลดทุนของกองทุนรวมฯ  
 รายการเคลื่อนไหวของกำไรสะสม มีดังนี ้

          สำหรบังวดตัง้แตว่นัที่
          19กนัยายนพ.ศ.2556
          (วนัจดทะเบยีน
         สำหรับปีสิ้นสุด จดัตัง้กองทนุ)ถงึ
         วนัที่31ธนัวาคม วนัที่31ธนัวาคม
         พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
         พนับาท พนับาท 
  ยอดต้นปี/งวด    443,467 - 
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ  378,824 326,502 
  กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน  136,362 116,965 
  กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น  62 - 
  จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  (523,080) - 
  ยอดสิ้นปี/งวด    435,635 443,467 
 
11 เงินปันผล 

 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษัทจัดการฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากรายได้จากการ
ลงทุนสุทธิสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในอัตราหน่วยละ 0.5440 บาท 
สำหรับหน่วยลงทุนจำนวน 600,000,000 หน่วย รวมเป็นเงิน 326.40 ล้านบาท  
 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 บริษัทจัดการฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากรายได้จากการ
ลงทุนสุทธิสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในอัตราหน่วยละ 0.3278 บาท 
สำหรับหน่วยลงทุนจำนวน 600,000,000 หน่วย รวมเป็นเงิน 196.68 ล้านบาท 

 
12 ค่าใช้จ่าย 

 บริษัทจัดการฯ จะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
 บริษัทจัดการฯ จะมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือน
ในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน)  
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ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ
ภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน)  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลักทรัพย์
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของนายทะเบียนหลักทรัพย์คิดเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 
0.032 ต่อปี (แต่ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน) ของเงินทุน  
จดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ทั้งนี้จะไม่เกินกว่า 5 ล้านบาทต่อป ี
 

13 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจ
ควบคุมกองทุนรวมฯ หรือถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุนรวมฯ รวมถึงกิจการที่ทำหน้าที่ถือหุ้น กิจการ
ย่อย และกิจการที่เป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังหมายรวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซึ่งถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกองทุนรวมฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของกองทุนรวมฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น  
 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมฯ 
แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย  
 ความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้  

•  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการฯ 
•  บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นผู้ โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  

ที่ระบุไว้ในสัญญาฯ 
•  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
•  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน  
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ก) รายได้และค่าใช้จ่าย
         สำหรบังวดตัง้แตว่นัที่
         19กนัยายนพ.ศ.2556
         (วนัจดทะเบยีน
        สำหรบัปสีิน้สดุ จดัตัง้กองทนุ)ถงึ
        วนัที่31ธนัวาคม วนัที่31ธนัวาคม
        พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
        พนับาท พนับาท 
  ผู้โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
     รายได้ดอกเบี้ยรับ  427,678 341,351 
  บริษัทจัดการฯ 
     ค่าธรรมเนียมการจัดการ  15,987 5,108 
  ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  2,558 817 
  ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน 
     ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน  22,460 6,399  

ข) ลูกหนี้และยอดค้างชำระที่เกิดจากการดำเนินงานของกองทุนรวมฯ 
        วนัที่31ธนัวาคม วนัที่31ธนัวาคม
        พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
        พนับาท พนับาท 
  ลูกหนี้จากการดำเนินงานของกองทุนรวมฯ
  ผู้โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
     ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ 
      กิจการไฟฟ้า (หมายเหตุฯ ข้อ 8)  207,251 297,814  
  ยอดค้างชำระที่เกิดจากการดำเนินงานของกองทุนรวมฯ
  ผู้โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
    เงินรับล่วงหน้า  - 3,000 
  บริษัทจัดการฯ 
     ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย  7,913 4,550 
     เจ้าหนี้เงินทดรอง  - 35 
  ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย  1,266 728 
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14 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กองทุนรวมฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงิน  
ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง กองทุนรวมฯ ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากกองทุนรวมฯ 
ไม่มีรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่อาจทำให้กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์
และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับธนาคาร  
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจไม่ปฏิบัติตามสัญญา   
ซึ่งอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวมฯ ความเสี่ยง  
ด้านการให้สินเชื่อเกิดจากความเสี่ยงในการดำเนินงานของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  
 กองทุนรวมฯ มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ เนื่องจากกองทุนรวมฯ 
มีการลงทุนอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ไม่ต่างกันได้แก่ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม 
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และบริษัทจัดการฯ เชื่อว่ากองทุน
รวมฯ ไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่ออื่นซึ่งประเมินจากประสบการณ์การชำระเงินในอดีต 
และปัจจัยอื่น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ  
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 กองทุนรวมฯได้ดำรงสินทรัพย์ เช่น เงินสด ที่เพียงพอเพื่อดำรงสภาพคล่อง  
มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวมฯ ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตามที่ปรากฏในงบการเงินมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

 
15 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

 ในระหว่างงวดตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)   
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ ไม่มีการซื้อขายเงินลงทุน  
 ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 กองทุนรวมฯ ได้ซื้อขายเงินลงทุนเป็นจำนวน 1,294 ล้านบาท 
โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 20.97 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 

 
16 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน 

 กองทุนรวมฯ ดำเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในสัญญาโอน  
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า และดำเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น  
จึงไม่มีความจำเป็นในการแสดงข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ
บี.กริมเพาเวอร์ 

ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
อิศรา พุฒตาลศรี 
วีรชัย จันเป็ง 
สุนิดา มีชูกุล 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล
 
ครั้งที่  1 2 3 รวม
บาท/หน่วย  0.544 0.3278 0.3036 1.1754  
วัน XD  20/3/57 15/9/57 18/3/58  
วันจ่ายเงินปันผล  31/3/57 26/9/57 31/3/58  
 

ชื่อและที่อยู่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด และบริษัท อมตะ บี.กริม   
  เพาเวอร์ 2 จำกัด 
ที่อยู่ : อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ เลขที่ 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก  
  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์ : (02) 710-3000 
โทรสาร : (02) 379-4224 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด

ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต ให้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งใน
ด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อม
กับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่าง
เคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน 135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น 27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว  135,771,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการ 
 2. นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางนพวรรณ เจิมหรรษา กรรมการ 
 6. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร 
  2. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
  3. นางเสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
  4. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
  5. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 6. นายนาวิน อินทรสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 7. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 8. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 




