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สาส์นจากบริษัทจัดการ
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ขอนำส่งรายงานประจำปี 2556 สำหรับ  
การดำเนินงานของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ภายใต้  
การจัดการของบริษัทประจำงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน โดยในรายงานประจำปีฉบับนี้ประกอบด้วย รายละเอียดการลงทุน
ของกองทุน รายงานผลการดำเนินการและรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั้งงบการเงินที่
ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อให้ท่านได้ทราบข้อมูลและผลการดำเนินงานของกองทุนใน
รอบบัญชีประจำปี 2556 ที่ผ่านมา   
 ปี 2556 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเหลือร้อยละ 2.9 จากร้อยละ 6.5 ในปีก่อน เนื่องจาก  
อุปสงค์ในประเทศชะลอตัวลงต่อเนื่องหลังจากผู้บริโภคเร่งซื้อสินค้าคงทน เช่น รถยนต์และ  
บ้านไปในปีก่อนหน้าด้วยแรงจูงใจจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สิ้นอายุในเดือนธันวาคม 2555  
ส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่าย พร้อมกับสถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น
หลังหนี้ครัวเรือนไทยเร่งตัวขึ้นเร็วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังคงฟื้นตัว  
อย่างเปราะบางจากมีปัจจัยลบเข้ามากระทบอย่างต่อเนื่องทั้งจากความกังวลต่อการถอนมาตรการ
ผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) และการปิดหน่วยงานราชการของสหรัฐฯ เศรษฐกิจจีนชะลอตัว  
และความไม่สงบในตะวันออกกลาง ส่งผลให้การส่งออกของไทยไม่ค่อยสดใสเช่นเดียวกับ  
ประเทศในภูมิภาค  
 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่องแต่ชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 5.4 หลังจาก  
ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 18.9 ในไตรมาส 4 ปีก่อน เนื่องจากผลของฐานต่ำปีก่อนเริ่มหมดไป โดย  
แรงส่งของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังคงมีอย่างต่อเนื่องแต่ชะลอลงเนื่องจาก
มาตรการการคลังเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศสิ้นสุดลง อาทิ รถคันแรก บ้านหลังแรก เป็นต้น 
ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีการฟื้นตัวอย่างเปราะบาง ส่งผลให้การส่งออกไตรมาสแรก  
ขยายตัวไม่สูงนักเพียงร้อยละ 4.6 สอดคล้องกับภูมิภาค ขณะที่การท่องเที่ยวยังคงขยายตัวดี  
ต่อเนื่องสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาช่วยทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุล 1.2  
พันล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสแรกยังมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิสูงกว่า 4 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ เพื่อมาลงทุนในตลาดการเงินและเงินกู้ต่างประเทศ ส่งผลให้เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้น
ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคมมาปิดที่ 29.28 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม อนึ่ง ทาง
ด้านนโยบายการเงินหลังจากความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงจากความเสี่ยงเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าคลี่คลายลง พร้อมกับอัตราเงินเฟ้อไทยยังคงอยู่ ในกรอบเป้าหมายส่งผลให้  
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.75 ในการประชุม  
ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องจากปลายปีก่อน 
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 ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9 จากการชะลอลงของอุปสงค์ทั้ง  
ในประเทศและต่างประเทศ โดยแรงส่งจากการใช้จ่ายในประเทศเริ่มอ่อนแรงลงเพราะครัวเรือน
ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นจากภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ  
ที่ทยอยหมดลง ท่ามกลางการฟื้นตัวอย่างเปราะบางของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผลสืบเนื่องของ  
เงินบาทในช่วงเดือนเมษายนแข็งค่าสุดในรอบ 17 ปี และยังแข็งค่ากว่าภูมิภาค ส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกของไทยให้กลับมาหดตัวลงอีกครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน และดุลบัญชี
เดินสะพัดในไตรมาสสองขาดดุล 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 
ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการส่งสัญญาณถึงแผนการปรับลดการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ ทำให้กระแสเงินทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาเกิดการเปลี่ยนทิศทางจากเงินทุนไหลเข้า
เป็นไหลออกแทนเช่นเดียวกับภูมิภาค โดยนักลงทุนต่างชาติมีการขายสินทรัพย์ทั้งพันธบัตรและ  
หุ้นของไทยเช่นเดียวกับตลาดเกิดใหม่อื่นๆ เพื่อไปถือดอลลาร์กันมากขึ้น เงินบาทจึงทยอยอ่อนค่าลง 
จาก 29.29 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม มาที่ 31.0 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
อนึ่ง จากความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจล่าช้ากว่าคาด หลังเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็น
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญในช่วงก่อนหน้าเริ่มอ่อนแรงลง เนื่องจากความพยายามปฏิรูป
เศรษฐกิจของรัฐบาลจีน ทำให้้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ลงร้อยละ 0.25 ไปที่ร้อยละ 2.5  
 ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.3 จากไตรมาสก่อน โดยปัจจัยสนับสนุนมาจาก
การใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออกที่เร่งตัวขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวดี  
ต่อเนื่องกว่าร้อยละ 20 ช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ขณะที่การใช้จ่ายและ  
การลงทุนภาคเอกชนยังคงอ่อนแรงจากภาระหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น จึงเกิดความระมัดระวังทั้ง  
การใช้จ่ายของครัวเรือนและการขยายสินเชื่อของภาคธนาคาร ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับต่ำต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.5 แม้ว่า ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนสิงหาคม
กลับมาเกินดุลครั้งแรกในรอบ 5 เดือน จะช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนต่างชาติลงได้บ้าง  
แต่กระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายค่อนข้างผันผวนมากในไตรมาสนี้ โดยมีเงินทุนเคลื่อนย้ายเปลี่ยน  
เป็นไหลออกจากตลาดตราสารหนี้และตลาดทุนไทยรวม 8.5 หมื่นล้านในเดือนสิงหาคม เนื่องจาก
ความกังวลต่อการทยอยปรับลดการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หลังมี
กระแสคาดการณ์ว่าจะเริ่มทยอยปรับลดตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป แต่ในเดือนกันยายน  
ความกังวลดังกล่าวคลี่คลายลง ทำให้มีเงินทุนต่างประเทศมีการไหลกลับมาใหม่รวม 1.06 แสน
ล้านบาทส่งผลให้เงินบาทแข็งค่ากลับมาปิดที่ 31.29 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน  
 ไตรมาส 4 ปี 2556 เศรษฐกิจไทยอ่อนแรงลงมาขยายตัวเพียงร้อยละ 0.6 จากปีก่อนและ
ไตรมาสก่อนหน้า ผลจากความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพรัฐบาลจนต้องมีการยุบสภาในช่วงต้นเดือนธันวาคม ทำให้เกิดภาวะสุญญากาศ  
ทางการเมืองซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายและลงทุน โดยเฉพาะโครงการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเลื่อนออกไป ประกอบกับผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น  
รวมทั้งการเบิกจ่ายภาครัฐเกิดความล่าช้า แม้ว่าการส่งออกจะเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นบ้าง ผลจาก
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เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ปรับตัวดีขึ้นและมีบางสินค้าส่งออกเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น เช่น ยานยนต์  
อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี เป็นต้น แต่การนำเข้าหดตัวลงโดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าทุน ส่งผลดี  
กับดุลบัญชีเดินสะพัดปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องโดยในช่วงไตรมาส 4 เกินดุลถึง 5.1 พันล้าน  
เหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดทั้งปีขาดดุลลดลงเหลือเพียง 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ  
หรือไม่ถึงร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อย่างไรก็ตาม ช่วงไตรมาส 4 เงินทุนที่  
ไหลออกจากตลาดพันธบัตรและหุ้นเนื่องจากความกังวลต่อการปรับลดคิวอีของสหรัฐฯ และ  
ความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในไทย จึงกดดันให้เงินบาททยอยอ่อนค่าลงมาปิดที่ 32.8 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ส่วนทางด้านนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายการเงิน
มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างเหนือความคาดหมายร้อยละ 0.25 มาที่ร้อยละ 2.25 
เนื่องจากเศรษฐกิจมีความเสี่ยงต่อการขยายตัวเพิ่มขึ้น หลังเศรษฐกิจไตรมาส 3 ขยายตัวน้อยกว่าคาด 
และสถานการณ์การเมืองยังคงกดดันความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายและลงทุน ท่ามกลางแรงกดดันต่อ
เงินเฟ้อยังคงทรงตัวระดับต่ำ เพื่อประคองการเติบโตของเศรษฐกิจให้ต่อเนื่อง  
 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
ภายใต้การจัดการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 กองทุนมี  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 6,743.47 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ต่อหน่วยเท่ากับ 11.2391 บาท โดยในรอบการดำเนินงานระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2556 ถึง  
31 ธันวาคม 2556 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนรวมทั้งสิ้น 341.46 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน 
กองทุนมีค่าใช้จ่ายจำนวน 14.96 ล้านบาท ทำให้กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิทั้งสิ้น 326.50  
ล้านบาท และเมื่อพิจารณาร่วมกับรายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
จำนวน 116.97 ล้านบาท ทำให้กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในรอบการ
ดำเนินงานนี้รวม 443.47 ล้านบาท  
 สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ ให้ความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้
บริการที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมทั้งรักษามาตรฐานในการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด 
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รายงานสภาวะและแนวโน้มของธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า   
ภาพรวมของธุรกิจการประกอบกิจการไฟฟ้า
 อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย ถือเป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ถูกกํากับดูแล  
การดำเนินงานโดย คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) กระทรวงพลังงาน และ  
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาและ  
จัดหาพลังงานไฟฟ้าให้มีความมั่นคงเชื่อถือได้ ในราคาที่เหมาะสม มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล 
และส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดภาระของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ในการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ ไฟฟ้าของประเทศที่คาดว่า  
จะเพิ่มขึ้นในอนาคต   
การผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศการผลิตและระบบส่งไฟฟ้า
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถือเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของกระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าและ  
ผู้รับซื้อไฟฟ้าแบบขายส่งหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ ไฟฟ้าของทั้งประเทศ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2556 โรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศรวม 39 แห่ง มีกําลังผลิตติดตั้งรวม 15,010 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทยเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำสูงถึง 21 แห่ง รองลงมา คือ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 8 แห่ง 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 6 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 3 แห่ง และโรงไฟฟ้าดีเซล 1 แห่ง 
นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยังรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  
รวม 12,742 เมกะวัตต์ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กรวม 3,165 เมกะวัตต์ และรับซื้อจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศมาเลเซีย รวม 2,405 เมกะวัตต์  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย และรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่กล่าวมาข้างต้น ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และผู้ ใช้ ไฟฟ้าที่รับซื้อโดยตรงจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย ผ่านทางระบบส่งไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มี โครงข่าย
ครอบคลุมทั่วประเทศที่ระดับแรงดันต่างๆ ตั้งแต่ 69 กิโลโวลต์ไปจนถึง 500 กิโลโวลต์ โดย  
การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเป็นผู้ดำเนินการด้านระบบจําหน่ายและการค้า
ปลีกไฟฟ้าของประเทศ โดยนําไฟฟ้าไปจําหน่ายให้แก่ผู้ ใช้ ไฟฟ้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ และ  
ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศต่อไป นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยังมี  
การจําหน่ายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2535 รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนใน  
การผลิตไฟฟ้า และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนร่วมประมูลแข่งขันการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้ 
เพื่อช่วยลดภาระการลงทุนของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการผลิตไฟฟ้า 
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 โรงไฟฟ้า กำลังผลิต(เมกะวัตต์) ร้อยละ 
1. กําลังผลิตติดตั้งรวมของ กฟผ. 15,010 44.56   
2. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 12,742 37.83   
3. ผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก (SPP) 3,525 10.47   
4. ผู้ผลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศ 2,405 7.14   
 รวมกำลังผลิตติดตั้งรวมของระบบไฟฟ้า 33,682 100.0   

ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน   
 การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer : SPP)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีการรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
ระหว่าง 10-90 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กจะใช้ระบบพลังความร้อนร่วม 
(Cogeneration) ซึ่งจะใช้ก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก และระบบพลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy) ซึ่งจะใช้กาก หรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง สำหรับ  
พลังไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการจำหน่ายให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายเล็กจะนำไปใช้ในโรงงานของตนเอง หรือขายให้โรงงานอุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียง   
 การรับซื้อไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก  
จะมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 2 ประเภท คือ สัญญาประเภท Firm ซึ่งจะมีการทำสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าอายุระหว่าง 20 - 25 ปี และมีการกําหนดค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment)  
และสัญญาประเภท Non-Firm ซึ่งจะไม่มีการกําหนดค่าพลังงานไฟฟ้า โดย ณ เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2556 มีจำนวนผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่ดำเนินการทั้งสิ้น 157 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้ารวม 
9,974.5 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นสัญญาประเภท Firm จำนวน 100 ราย ปริมาณ 7,236.6 เมกะวัตต์ 
และสัญญาประเภท Non-Firm จำนวน 57 ราย ปริมาณ 2,737.9 เมกะวัตต์ ในจำนวน 157 รายนี้ 
มีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 83 ราย รวม 4,297.3 เมกะวัตต์ 
(สัญญาประเภท Firm 58 ราย รวม 3,524.6 เมกะวัตต์ และสัญญาประเภท Non-Firm 25 ราย 
รวม 772.7 เมกะวัตต์)  
 ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของระบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Gross
Energy Generation Requirement) ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 164,398 
กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.1 ในเดือนพฤศจิกายน 2556  
มีความต้องการไฟฟ้าของระบบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 14,450 กิกะวัตต์ชั่วโมง 
ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.5 และลดลงจากเดือนตุลาคม 2556 ร้อยละ 2.1  
โดยกำลังการผลิตติดตั้งที่อยู่ในระบบ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 
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33,681.0 เมกะวัตต์ เป็นการผลิตติดตั้งของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 15,010.1 เมกะวัตต ์
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.6 รับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power 
Producer: IPP) จำนวน 12,741.7 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.8 รับซื้อจาก  
SPP จำนวน 3,524.6 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.5 และนำเข้าจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และแลกเปลี่ยนกับมาเลเซีย จำนวน 2,404.6 เมกะวัตต์ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 7.1  
 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Net Peak Generation Requirement) ของปี 2556 เกิดขึ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม  
2556 เวลา 14.00 น. อยู่ที่ระดับ 26,598 เมกะวัตต์ มีค่าสูงกว่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของปี 2555 
ซึ่งเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.30น. อยู่ 477 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8  
 การใช้ไฟฟ้ารายสาขา ปี 2556 มีการใช้ ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 164,341 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.6 จากปีก่อนหน้าทั้งนี้กลุ่มผู้ ใช้ ไฟฟ้ารายสาขาที่สำคัญส่วนใหญ่มีการใช้ ไฟเพิ่มขึ้น  
โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและกิจการขนาดเล็ก โดยมีการใช้ ไฟเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12.3  
และ 8.0 ตามลำดับ ยกเว้นในส่วนราชการและองค์กรที่ ไม่แสวงหาผลกำไร เนื่องจากตั้งแต่  
เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นมา ผู้ใช้ ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทธุรกิจ หรือ
กิจการขนาดเล็กแล้วแต่กรณี ในขณะที่การใช้ ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วน  
การใช้ ไฟฟ้าสูงสุดคือร้อยละ 44.1 ของผู้ใช้ ไฟฟ้าทั้งหมด มีการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 และ
ภาคเกษตรกรรม มีการใช้ ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 6.2 โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
 หน่วย:กิกะวัตต์ชั่วโมง  
 2556
 สาขา 2553 2554 2555 ปริมาณ เปลี่ยนแปลง สัดส่วน 
ครัวเรือน 33,216 32,799 36,447 37,657 3.3% 23% 
กิจการขนาดเล็ก 15,586 15,446 17,013 18,374 8.0% 11% 
ธุรกิจ 22,996 23,660 27,088 30,423 12.3% 19% 
อุตสาหกรรม 68,039 67,942 72,336 72,536 0.3% 44% 
ส่วนราชการและองค์กร 5,049 4,888 3,799 149 -96.1% 0.1% 
ที่ไม่แสวงหากำไร 
เกษตรกรรม 335 297 377 354 -6.2% 0.2% 
อื่นๆ 4,080 3,823 4,718 4,849 2.8% 3% 
รวม 149,301 148,855 161,779 164,341 1.6% 100%  

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
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 การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม การใช้ ไฟฟ้ารายกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญของปี 2556  
มีการใช้ ไฟฟ้าโดยรวมอยู่ในระดับ 50,982 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.25 จากปีก่อนหน้า 
คาดว่าเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญ และ  
การบริโภคภายในประเทศชะลอตัว โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญที่มีการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสูงสุด  
คือ อุตสาหกรรมยานยนต ์ มีการใช้ ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 5,220 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 
เป็นการขยายตัวในอัตราที่ลดลง เนื่องจากในปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการเร่งการผลิตและทยอย  
ส่งมอบรถจากโครงการรถยนต์คันแรก อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร มีการใช้ ไฟฟ้าลดลงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดของโรค 
ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูงทำให้ประชาชนลดการจับจ่ายใช้สอย และ การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจประเทศผู้นำเข้า อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐาน มีการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 
เมื่อเทียบกับปีก่อน อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ มีการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
และในเดือนพฤศจิกายน 2556 มีการใช้ ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 1.6 คาดว่าเนื่องมาจากการผลิตที่ลดลงใน 
กลุ่มของเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน ผ้าลูกไม้และยางยืด และความต้องการภายในประเทศที่ลดลง 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ มีการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 โดยมีการใช้ ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 6,547 
กิกะวัตต์ชั่วโมง และในเดือนพฤศจิกายน 2556 มีการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน จากความมั่นใจของผู้ผลิตว่าจะไม่เกิดภาวะน้ำท่วม ประกอบกับคำสั่งซื้อ
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้งานระบบ Cloud และการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้มีการผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสามไตรมาสแรกของปี อุตสาหกรรมพลาสติก  
มีการใช้ ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 อยู่ที่ระดับ 4,531 กิกะวัตต์ชั่วโมง  
โดยเป็นการเพิ่มการผลิตเพื่อส่งออกตามความต้องการของตลาดจีนและอาเซียน ซึ่งเป็นคู่ค้าหลัก
ของอุตสาหกรรมพลาสติก การใช้ ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมซีเมนต์ และเคมีภัณฑ ์ มีการใช้ ไฟฟ้าลดลง
ร้อยละ 0.3 และ 1.7 ตามลำดับ ในขณะที่การใช้ ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
มีการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และการใช้ ไฟฟ้าในอุตสาหกรรม มีแนวโน้มการใช้พลังงาน  
ใกล้เคียงกันกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดการใช้ ไฟฟ้าในแต่ละภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญดังนี้  
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ
 หน่วย:กิกะวัตต์ชั่วโมง 

 เปลี่ยนแปลง
 ประเภท 2553 2554 2555 2556 2554 2555 2556 
อาหาร 8,335 8,956 9,721 9,697 7.5% 8.5% -0.2% 
เหล็กและโลหะพื้นฐาน 6,742 6,627 6,954 7,065 -1.7% 4.9% 1.6% 
สิ่งทอ 6,568 6,182 6,038 6,040 -5.9% -2.3% 0.0% 
อิเล็กทรอนิกส์ 6,071 6,719 6,325 6,547 10.7% -5.9% 3.5% 
พลาสติก 4,145 4,164 4,458 4,531 0.5% 7.1% 1.6% 
ซีเมนต์ 3,762 3,785 4,042 4,028 0.6% 6.8% -0.3% 
ยานยนต์ 3,810 3,892 4,950 5,220 2.2% 27.2% 5.5% 
เคมีภัณฑ์ 2,995 2,191 2,155 2,117 -26.8% -1.6% -1.8% 
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2,657 2,779 3,012 3,086 4.6% 8.4% 2.5% 
การผลิตน้ำแข็ง 2,577 2,420 2,697 2,651 -6.1% 11.4% -1.7% 
รวม 47,662 47,715 50,352 50,982 0.1% 5.5% 1.3% 

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

 
 การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ ในปี 2556 การใช้ ไฟฟ้าในภาคธุรกิจที่สำคัญมีปริมาณรวม 25,379 
กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากปีก่อนหน้า โดยการใช้ ไฟฟ้าของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญทุกกลุ่ม
มีการเพิ่มขึ้น ยกเว้น สถาบันการเงิน ที่มีการใช้ ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 1.6 โดยเฉพาะใน  
เดือนธันวาคม เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองทำให้สถาบันการเงินหลายแห่ง  
ในเขตพื้นที่การชุมนุมทางการเมืองต้องหยุดทำการ ส่งผลให้ภาพรวมการใช้ ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจ  
ดังกล่าวลดลงห้างสรรพสินค้า มีการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ธุรกิจกลุ่ม โรงแรม มีการใช้ ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 คาดว่าเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2556  
มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ19.6 โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน รัสเซีย มาเลเซีย
และญี่ปุ่น ร้านขายปลีก มีการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ5.8 แม้ว่าภาพรวมการใช้จ่ายภาคครัวเรือน  
ปี 2556 จะขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้าง มีการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 2.8 และ 5.6 ตามลำดับ ด้านธุรกิจอพาร์ทเมนท์และเกสต์เฮาส์ มีการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 6.2 จากการขยายตัวของสาขาอสังหาริมทรัพย์ 
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การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ
 หน่วย:กิกะวัตต์ชั่วโมง 

 เปลี่ยนแปลง
 ประเภท 2553 2554 2555 2556 2554 2555 2556

ห้างสรรพสินค้า 4,006 4,160 4,491 4,595 3.8% 8.0% 2.3% 
โรงแรม 3,327 3,340 3,671 3,814 0.4% 9.9% 3.9% 
อพาร์ทเม้นท์และ 2,854 2,915 3,291 3,494 2.1% 12.9% 6.2% 
เกสเฮ้าส์ 
ขายปลีก 2,486 2,595 2,969 3,141 4.4% 14.4% 5.8% 
อสังหาริมทรัพย์ 2,467 2,507 2,789 2,866 1.6% 11.2% 2.8% 

 เปลี่ยนแปลง
 ประเภท 2553 2554 2555 2556 2554 2555 2556

โรงพยาบาลและสถาน 2,047 2,025 2,222 2,337 -1.1% 9.7% 5.2% 
บริการทางการแพทย์ 
ขายส่ง 1,730 1,899 2,242 2,277 9.8% 18.1% 1.6% 
ก่อสร้าง 890 950 980 1,036 6.7% 3.2% 5.7% 
สถาบันการเงิน 915 888 950 935 -3.0% 7.0% -1.6% 
ภัตตาคารและไนต์คลับ 812 789 869 884 -2.8% 10.1% 1.7% 
รวม 21,534 22,068 24,474 25,379 2.5% 10.9% 3.7%

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน   
 ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(Ft) เป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลง 
ของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า โดยที่
ผ่านมาค่า Ft มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ตามรายละเอียดดังนี้  
 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  

ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์1และโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์2
 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2556 โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 มีการจำหน่าย
กระแสไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 275,506 เมกะวัตต์ชั่วโมง ใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้ โดยจำหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปริมาณ 136,785 เมกะวัตต์ชั่วโมงหรือ  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.6 ของปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายทั้งหมด และเป็นการจำหน่ายแก่ลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมอีก 138,721 เมกะวัตต์ชั่วโมงหรือร้อยละ 50.4 ของปริมาณไฟฟ้าที่  
จำหน่ายทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายไอน้ำจำนวน 2,259 ตันให้แก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม
ด้วย ด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน โรงไฟฟ้าอมตะ บี .กริม เพาเวอร์ 1 มีค่าเฉลี่ย  
การใช้พลังงานความร้อนในการผลิตไฟฟ้าสุทธิ 8,059 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และมีอัตรา  
ความพร้อมของโรงไฟฟ้าที่ร้อยละ 95.76 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  
การจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์1ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2556
  หน่วย:เมกะวัตต์ชั่วโมง  
  กระแสไฟฟ้าจำหน่าย สัดส่วน 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 136,785 49.6 
ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม 138,721 50.4 
รวม  275,506 100.0

 
 ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 มีรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2556 
รวมทั้งสิ้น 1,013 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ร้อยละ 47.1 ของรายได้ทั้งหมดและรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม
อีกร้อยละ 50.1 ของรายได้ทั้งหมด และรายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากการจำหน่ายไอน้ำหรือ  
รายได้ค่าบริการคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของรายได้ทั้งหมด 
 
สัดส่วนรายได้ของโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์1ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2556 
 สัดส่วน(ร้อยละ) 
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 47.1 
ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม 50.1 
รายได้อื่นๆ 2.8 
รวม 100.0
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 สำหรับโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 มีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เดือนตุลาคม 
ถึง ธันวาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 312,265 เมกะวัตต์ชั่วโมง โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า  
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปริมาณ 144,039 เมกะวัตต์ชั่วโมงหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.1 
ของปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายทั้งหมด และเป็นการจำหน่ายแก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมอีก  
168,227 เมกะวัตต์ชั่วโมงหรือร้อยละ 53.9 ของปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายทั้งหมด และมี  
การจำหน่ายไอน้ำจำนวน 11,333 ตันให้แก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมด้วย ด้านประสิทธิภาพ  
การดำเนินงาน โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 มีค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานความร้อนใน  
การผลิตไฟฟ้าสุทธิ 8,372 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และมีอัตราความพร้อมของโรงไฟฟ้าที่  
94.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม   
การจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์2ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2556
  หน่วย:เมกะวัตต์ชั่วโมง  
  กระแสไฟฟ้าจำหน่าย สัดส่วน 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 144,039 46.1 
ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม 168,227 53.9 
รวม  312,265 100.0

 
 ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 มีรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2556 
รวมทั้งสิ้น 1,149 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ร้อยละ 44.2 ของรายได้ทั้งหมดและรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม
อีกร้อยละ 52.9 ของรายได้ทั้งหมด และรายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากการจำหน่ายไอน้ำหรือ  
รายได้ค่าบริการคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของรายได้ทั้งหมด 
 
สัดส่วนรายได้ของโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์2ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2556  
 สัดส่วน(ร้อยละ) 
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 44.2 
ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม 52.9 
รายได้จากการจำหน่ายไอน้ำ 2.9 
รวม 100.0
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์(ABPIF)
 ในการเข้าลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากับ บริษัท อมตะ 
บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด (บี. กริม 1) และ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด (บี. กริม 2) 
นั้น ตามมาตรฐานบัญชีแล้วได้มีการบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวในลักษณะเดียวกับการกู้ยืมเงิน  
คือ ถือเสมือนว่าทางกองทุนรวมได้ให้ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 กู้ยืมเงินเท่ากับจำนวนเงินลงทุน 
6,202 ล้านบาท โดยประมาณการจ่ายคืนเงินต้นในแต่ละปีจะอิงตามเอกสารแนบในสัญญาโอน  
ผลประโยชน์ แต่ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นการรับประกันเงินต้นแต่อย่างใด ส่วนดอกเบี้ยเป็นการคำนวณตาม
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมได้รับในแต่ละงวดหักลบส่วนของเงินต้น  
ในแต่ละงวดตามสัญญาโอนผลประโยชน์ที่กล่าวไว้ ในข้างต้น ซึ่งตามหลักการบันทึกบัญชีของ  
กองทุนรวมนั้น กองทุนรวมสามารถบันทึกเฉพาะส่วนของดอกเบี้ยเป็นรายได้จากการลงทุนใน  
งบกำไรขาดทุน และนำมาหักลบค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพื่อคำนวณเป็นกำไรสุทธิ และ  
คืนผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปของเงินปันผล ในส่วนของเงินจากการรับโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่นับเป็นเงินต้นนั้น ทางกองทุนรวมจะมีการบันทึกเป็นการลดลง  
ของเงินลงทุน ซึ่งหากกองทุนไม่มีนโยบายในการลงทุนสินทรัพย์ใหม่และมีสภาพคล่องส่วนเกิน  
จากเงินสดดังกล่าว กองทุนรวมจะพิจารณาจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบของการลดทุน  
 สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2556 
(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กองทุนรวมได้รับโอนผลประโยชน์  
จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ทั้งสิ้น 
948.35 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของเงินต้น 607.00 ล้านบาท และดอกเบี้ย 341.35 ล้านบาท  
ทั้งนี้ กองทุนรวมมีการบันทึกรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 341.46 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ดอกเบี้ย
รับจำนวน 341.35 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 0.11 ล้านบาท โดยในช่วงเดียวกัน กองทุนรวม 
มีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น 14.96 ล้านบาท ส่งผลให้ในรอบการดำเนินงาน 19 กันยายน 2556 
ถึง 31 ธันวาคม 2556 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิคิดเป็นจำนวน 326.50 ล้านบาท 
และเมื่อพิจารณาร่วมกับรายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจำนวน 
116.97 ล้านบาท กองทุนรวมจึงมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 443.47 ล้านบาท 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 6,743.47 ล้านบาท หรือ 
11.2391 บาทต่อหน่วย  
 ในรอบการดำเนินงานของปี 2556 ที่ผ่านมานี้ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดย
เป็นการปันผลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 
จำนวน 326.40 ล้านบาท หรือ 0.5440 บาทต่อหน่วย และลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 จำนวน 
606.90 ล้านบาท หรือ 1.0115 บาทต่อหน่วย อันทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์จาก  
การลงทุนรวมทั้งสิ้น 933.30 ล้านบาท หรือ 1.555 บาทต่อหน่วย ซึ่งได้จ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 คิดเป็นอัตราผลประโยชน์จากการลงทุนประมาณ 14.8% เมื่อเทียบกับ
มูลค่าที่ตราไว้ (PAR) ที่ 10.50 บาทต่อหน่วย 
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การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ABPIF)ครั้งที่1
 เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม: สืบเนื่องจากกองทุนรวมมีสภาพคล่อง
ส่วนเกินจากการได้รับโอนผลประโยชน์ตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
ซึ่งตามหลักการบัญชี สภาพคล่องดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นการลดลงของเงินลงทุนตามสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทจัดการจึงมีความเห็นว่าการลดเงินทุน  
จดทะเบียนจะเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินอันเกิดจากผลการดำเนินงานในงวดการดำเนินงาน 
ตั้งแต่ 19 กันยายน 2556 ถึง 30 กันยายน 2556 และผลการดำเนินงานในงวดการดำเนินงาน  
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหากกองทุนรวม  
ไม่ลดเงินทุนจดทะเบียน กองทุนรวมจะไม่สามารถนำสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวมาจ่ายคืนเงิน
ลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้  
 จำนวนเงินทุนจดทะเบียนและจำนวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่จะลดลง: ณ วันที่ 
19 กันยายน 2556 กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 6,300 ล้านบาท หรือ 10.50 บาทต่อหน่วย 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ดำเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมครั้งที่ 1 จำนวน 606.90 
ล้านบาท โดยวิธีการลดมูลค่าหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยลงทุนละ 1.0115 บาท อันทำให้  
กองทุนรวมมีเงินทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจำนวน 5,693.10 ล้านบาท หรือ 9.4885 บาท
ต่อหน่วย 
 วันปิดสมุดทะเบียนและวันที่ดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน: ภายหลังจากที่  
กองทุนรวมได้รับมติอนุมัติการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 กองทุนรวมได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิ  
การรับเงินลดทุน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557 และเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่  
31 มีนาคม 2557 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

  

รายละเอียดแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

ณ31ธันวาคม2556
 
 ประเภท มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5,892,672,212.00 87.38 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 472,107,611.82 7.00 
ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์ 
   จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 297,813,553.77 4.42 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 90,736,713.73 1.35 
รวมทรัพย์สิน 6,753,330,091.32 100.15
หนี้สิน (9,862,364.86) (0.15)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,743,467,726.46 100.00 

 
 

สรุปมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
ณวันที่31ธันวาคม2556 

มูลค่าทรัพย์สิน 6,753,330,091.32 บาท 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,743,467,726.46 บาท 
จำนวนหน่วย 600,000,000.0000 หน่วย 
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 11.2391 บาท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
(ABPIF) 
 ในการลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้ากับ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม  
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ  
ไฟฟ้าได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่กองทุนรวมได้ชำระราคาซื้อให้แก่  
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2  
• สำหรับ บี.กริม 1 วันสิ้นสุดระยะเวลาการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า

หมายถึงวันที่ 16 กันยายน 2562  
• สำหรับ บี.กริม 2 วันสิ้นสุดระยะเวลาการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า

หมายถึงวันที่ 27 กันยายน 2565  
รายละเอียดทรัพย์สิน ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม   
  เพาเวอร์ 1 และ โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 ที่มาจาก  
  การดำเนินงานผลิตไฟฟ้าและขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
  และผู้ใช้ ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม  
ผู้ดำเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด และบริษัท อมตะ บี.กริม   
  เพาเวอร์ 2 จำกัด 
  เลขที่ 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
  กรุงเทพมหานคร 10240  
ประเภทของทรัพย์สิน สิทธิ์ ในการรับผลประโยชน์ตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ  
  ประกอบกิจการไฟฟ้ากับ 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  
ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด  
ราคาประเมินของทรัพย์สิน 5,712,000 บาท  
วันที่ประเมินค่าทรัพย์สิน 12 กุมภาพันธ์ 2557  
วิธีการประเมินค่าทรัพย์สิน วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแส  
  เงินสด (Discounted Cash Flow)  
รายได้สำหรับระยะเวลา 341,350,993 บาท 
19กันยายน2556-31ธันวาคม2556
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รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน 
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่19กันยายน2556ถึงวันที่31ธันวาคม2556
 กองทุนรวมได้ดำเนินการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
กับ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามที่ระบุรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดย  
รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ดังกล่าว มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้  
  รายละเอียดการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
  กิจการไฟฟ้ากับบี.กริม1และบี.กริม2 
วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สิน 19 กันยายน 2556 
ของกองทุน 
วันที่กองทุนเข้าจดทะเบียนใน 27 กันยายน 2556 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
วันที่เข้าลงทุน 20 กันยายน 2556  
มูลค่าการเข้าลงทุน - ผลประโยชน์จากการประกอบ 2,258,000,000 บาท 
   กิจการไฟฟ้ากับ บี.กริม 1 
  - ผลประโยชน์จากการประกอบ 3,944,000,000 บาท 
   กิจการไฟฟ้ากับ บี.กริม 2 
รวมมูลค่าที่ลงทุน 6,202,000,000 บาท  
เหตุผลที่ลงทุน - ความต้องการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  - ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
  - ความมั่นคงจากสัญญาระยะยาว 
  - ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้า  
ลักษณะการจัดหาผลประโยชน ์ รับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่ 
ของกองทุน เกิดจากการประกอบกิจการไฟฟ้าตามสูตรที่กำหนดไว้ในสัญญาโอน  
  ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
ราคาประเมินโดยบริษัทเอินส์ทแอนด์ 6,303 - 6,745 ล้านบาท 
ยังคอร์ปอเรทเซอร์วิสเซสจำกัด
วันที่ประเมินราคา 29 มกราคม 2556 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลด  
  กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)  
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   รายละเอียดการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
  กิจการไฟฟ้ากับบี.กริม1และบี.กริม2 
ราคาประเมินโดยบริษัทแคปปิตอล  6,656 - 6,830 ล้านบาท 
แอ๊ดแวนเทจจำกัด
วันที่ประเมินราคา 6 กุมภาพันธ์ 2556 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)โดยวิธีการคิดลด  
  กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)  
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 98,000,0000 บาท  

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทุนรวมในรอบปีบัญชี 
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา นอกจากทรัพย์สินที่เข้าลงทุนในครั้งแรกแล้ว ทางกองทุนรวม  
ไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินใดเพิ่มเติม 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายหรือโอนทรัพย์สินในรอบปีบัญชี 
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการจำหน่ายหรือโอนทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม 
 กองทุนรวมไม่มีการกู้ยืมเงิน 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้และผู้รับประกันรายได้ของกองทุนรวม 
 กองทุนรวมไม่มีการรับประกันรายได้ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่

19กนัยายน2556ถงึวนัที่31ธนัวาคม2556
 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 5,108.24 0.08 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 817.32 0.01 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 732.83 0.01 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 800.00 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา 
 (Market Valuation Fee) 749.00 0.01 
ค่าธรรมเนียมผู้รับประกันการจำหน่าย 
 (Underwriter Fee) 6,399.49 0.10 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 0.92 0.00 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 349.07 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 14,956.87 0.23 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์    
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ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
 
 22 เมษายน 2557 
 
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
 
 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนรวมโครงสร้าง  
พื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว  
ซึง่บรหิารและจดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ กองทนุ กสกิรไทย จำกดั สำหรบัรอบระยะเวลา  
บญัช ีตัง้แตว่นัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 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 
 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม  
เพาเวอร์ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงสินทรัพย์และหนี้สินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนที่สำคัญสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 
2556 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวมถึงหมายเหตุ  
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 
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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ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน และรายละเอียดเงินลงทุน
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินและ
อัตราส่วนที่สำคัญสำหรับงวดบัญชีตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 (วันจดทะเบียน  
จัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
ณฐพร พันธุ์อุดม 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
งบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556
    
  หมายเหตุ บาท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 
 (มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มูลค่า 5,776 ล้านบาท) 6 5,892,672,212 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  7 472,107,612 
ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  8, 14 ข) 297,813,553 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี สุทธิ  9 90,736,714 
รวมสินทรัพย์       6,753,330,091  
   หนี้สิน
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  14 ข) 9,862,365 
รวมหนี้สิน        9,862,365  
สินทรัพย์สุทธิ       6,743,467,726  
   สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  10 6,300,000,000 
กำไรสะสม      10 443,467,726  
สินทรัพย์สุทธิ       6,743,467,726  
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)   11.2391 
จำนวนหน่วยลงทุนคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (พันหน่วย)   600,000 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่19กันยายนพ.ศ.2556
(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)ถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556

 
  หมายเหตุ บาท
รายได้จากการลงทุน
 รายได้ดอกเบี้ยรับ    12, 14 ก) 341,350,993 
 รายได้อื่น       108,167 
 รวมรายได้      341,459,160  
ค่าใช้จ่าย
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  13, 14 ก) 5,108,240 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  13, 14 ก) 817,318 
 ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน  13, 14 ก) 6,399,489 
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   13 800,000 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  13 732,830 
 ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน  13 749,000 
 ค่าใช้จ่ายอื่น      349,996 
  รวมค่าใช้จ่าย     14,956,873  
รายได้จากการลงทุนสุทธิ    326,502,287  
รายการกำไรจากการลงทุน
 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน  6, 10 116,965,439 
  รวมรายการกำไรจากเงินลงทุน   116,965,439  
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน   443,467,726 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่19กันยายนพ.ศ.2556
(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)ถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556

 
   บาท
 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด
 รายได้จากการลงทุนสุทธิ   326,502,287 
 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน   116,965,439  
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน   443,467,726  
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
 หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด 
  จำนวน 600,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.50 บาท   6,300,000,000  
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด   6,743,467,726 
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด     -  
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด    6,743,467,726 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่19กันยายนพ.ศ.2556
(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556

 
  หมายเหตุ บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน   443,467,726 
รายการปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานให้เป็น 
 เงินสดรับ(ใช้ ไปใน)สุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 
 การซื้อเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  (6,202,000,000) 
 ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  (297,813,553) 
 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีสุทธิเพิ่มขึ้น  9 (90,736,714) 
 เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น   9,862,365 
 การตัดจำหน่ายเงินลงทุนจากการรับโอนผลประโยชน์จากการ 
  ประกอบกิจการไฟฟ้า   426,293,227 
 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน  6, 10 (116,965,439)  
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงาน   (5,827,892,388)  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  10 6,300,000,000  
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน   6,300,000,000  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น   472,107,612 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด   -  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณวันปลายงวด   472,107,612 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและอัตราส่วนที่สำคัญ
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่19กันยายนพ.ศ.2556

(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556

   บาท
ข้อมูลผลการดำเนินงาน(ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด   - 
บวก ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน   10.5000  
รายได้จากกิจกรรมลงทุน 
 รายได้จากการลงทุนสุทธิ   0.5442 
 รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน   0.1949 
 รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น   0.7391 
 หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน   - 
 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด   11.2391  
อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อ
 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยสำหรับงวด(ร้อยละ)   6.99  
อัตราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)   6,743,468 
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
 ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)   0.24 
อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
 ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)   5.38 
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวด 
 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)*   96.84 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (พันบาท)   6,342,577 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
* มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน 

และการซื้อหรือขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และคำนวณโดยใช้
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างงวด 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่19กันยายนพ.ศ.2556
(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)ถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556

 
1 ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์ 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็น  
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการกำหนดธุรกิจโครงสร้าง  
พื้นฐานที่ลงทุนไว้เป็นการแน่นอนแล้วในรายละเอียดของโครงการ โครงการได้จัดตั้งและ  
จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 
โดยไม่มีการกำหนดอายุของโครงการ อย่างไรก็ดีหากกองทุนรวมฯ ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม 
สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรกจะสิ้นสุดใน 
วันที่ 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 โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการนำเงินที่ ได้จากการระดมเงินลงทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า 
กองทุนรวมฯได้ลงทุนเริ่มแรกในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจาก 
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (“ผู้ โอนผลประโยชน์ฯ”) ทั้งนี้กองทุนรวมฯ อาจลงทุนในธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ภายใต้ขอบเขตที่สามารถกระทำได้ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุน
ในหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นใดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป  
 กองทุนรวมฯ บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  
(“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ  
กองทุนรวมฯ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด เป็น  
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วยลงทุนร้อยละ 29.96 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่  
ออกและจำหน่ายแล้ว  
 งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของบริษัทจัดการฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2557 
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2 นโยบายการบัญชี 
นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของกองทุนรวมฯ มีดังต่อไปนี้  
2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

 งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออก  
ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงาน  
ทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ งบการ
เงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 
(ฉบับที่ 42 เดิม) เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” 
งบการเงินหลัก คือ งบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิงบกระแสเงินสด และ  
ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนที่สำคัญ ซึ่งเป็นแบบที่สมบูรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ
ของงบการเงิน ยกเว้นตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี  
 การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
กำหนดให้ ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่ง  
จัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกองทุนรวมฯ ไปถือปฏิบัติ 
และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับ  
ข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุฯ ข้อ 4  
 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย 
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ ใช้งบ  
การเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก  
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2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความที่เกี่ยวข้อง
 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้  
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยเกี่ยวข้องแต่ไม่มีผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ  
มีดังนี้  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน   
   เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน  
 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และกองทุนรวมฯ ยังไม่ได้นำมาถือปฏิบัติ  
 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผล
บังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน   
   เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่  
   เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 
 (ปรับปรุง 2555) 



31

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ  
 (ปรับปรุง 2555)  ดำเนินงานที่ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 
 (ปรับปรุง 2555)  
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผล
บังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก  
    การรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี  
    ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย  
    สัญญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน การรื้อถอน 
    การบูรณะ และการปรับปรุง สภาพแวดล้อม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน  
    การบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน  
    ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อ  
    รุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับ  
    รูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน  
    บริการ 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต ์
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย  
2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์กับธนาคาร กองทุนรวมฯ กำหนดรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งได้แก่  
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีอายุครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือน นับจาก
วันที่ได้มา  

2.4 เงินลงทุน
 เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

 เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ได้แก่ สัญญา
โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากับ บี .กริม 1 และ บี .กริม 2 
(“สัญญาฯ”) ซึ่งสัญญาฯ มีผลเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 เพื่อรับโอน  
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ที่มาจาก  
การดำเนินงานผลิตไฟฟ้าและขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) 
และผู้ ใช้ ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม โดยผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ครอบคลุมรายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันหมดอายุสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับกฟผ. เงินลงทุนในสัญญาฯ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ราคาทุนของเงินลงทุน
เริ่มแรกแสดงในราคาที่ได้มารวมกับต้นทุนเกี่ยวเนื่องที่เกิดขึ้น  
 การกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า ณ วันที่ในงบการเงินโดยใช้ราคาซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
ที่ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ซึ่งกองทุนรวมฯ จะจัดให้มีการประเมินราคา  
ทุกสามปีนับจากวันที่ที่มีการประเมินราคาเงินลงทุนในสัญญาผลประโยชน์จาก  
การประกอบกิจการไฟฟ้าหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว  
อย่างเป็นสาระสำคัญ  
 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้า จะถูกรับรู้เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นใน  
งบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดมูลค่า 
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2.5 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวมฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ค่าใช้จ่าย 
รอการตัดบัญชีจะทยอยตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 1 ปี
ถึง 5 ป ี 

2.6 การรับรู้รายได้
 รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  

2.7 ค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง  

2.8 ภาษีเงินได้
 กองทุนรวมฯ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย 

 
3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการลดทุน 

การจ่ายปันผล 
3.1) กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง 
3.2) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี ้ 

3.2.1) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละ  
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 

3.2.2) การคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว บริษัทจัดการจะคำนวณโดยหักกำไรสุทธิ
ของกองทุนรวมฯ ด้วยรายการดังต่อไปนี ้ 

(ก) กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealised gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สิน
กิจการ โครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ รวมทั้งการปรับปรุงด้วย
รายการอื่นตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวมฯ 

(ข) เงินสำรองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานของกองทุนรวมฯ ตามแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
ของกองทุนรวมฯ และหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(ค) เงินสำรองที่กันไว้เพื่อการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกอง
ทุนรวมฯ ตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ และหนังสือชี้ชวนหรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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  ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีค่าใช้จ่ายที่ ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่าย  
ที่ทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealised loss) เป็นต้น  
บริษัทจัดการจะหักรายการตาม (ข) และ (ค) จากกำไรสุทธิของกองทุนรวมฯ 
ได้ตามมูลค่าของรายการดังกล่าวเฉพาะส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
เท่านั้น 

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  

การลดทุน 
 กองทุนรวมฯ จะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้  

1) กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจำหน่าย  
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ต้องปรากฎ  
ข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนรวมฯไม่มีกำไรสะสมเหลืออยู่แล้ว และ/หรือ 

2) กองทุนรวมฯ มีรายการค่าใช้จ่ายที่ ไม่ ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องนำไปใช้  
ในการคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทุนรวมฯ และ/หรือ 

3) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ  
 การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการจะขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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4 การประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐาน 
 การประมาณการและข้อสมมติฐานได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บน
พื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่า  
มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น  
 กองทุนรวมฯ มีการประมาณการทางบัญชี และการใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ในอนาคตผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณ
การทางบัญชีและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิด  
การปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป มีดังนี้  
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง วัดมูลค่าโดยใช้การพิจารณากระแสเงินสด  
ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
คิดลดด้วยอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กองทุนรวมฯ ใช้ผู้ประเมินอิสระ  
ในการประเมินราคาของผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตามสัญญาโอน  
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 

5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
 วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นเพื่อดำรงไว้  
ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกองทุนรวมฯ เพื่อสร้างผลตอบแทน  
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้าง
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน  
 ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรือการขาย 
ทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนด 
ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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6 เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 กองทุนรวมฯ ให้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคา
เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของกองทุนรวมฯ โดยวิธี
พิจารณาจากกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ผลจากการประเมินค่าเงินลงทุน 
ในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 5,776 ล้านบาท มีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 5,893 ล้านบาท และ
ทำให้มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 117 ล้านบาท ซึ่งได้
บันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 (วันจดทะเบียน
จัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  
 ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนรวมฯ ประเมินว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากราคายุติธรรม ณ วันประเมินราคา 
 

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ มีรายละเอียดเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดดังต่อไปนี้  

  เงนิตน้ อตัราดอกเบีย้
 เงนิฝากธนาคาร  พนับาท ตอ่ปี(รอ้ยละ) 
  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
   บัญชีออมทรัพย์   472,108 0.125 
         472,108 

 
8 ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

 กองทุนรวมฯ มีลูกหนี้ซึ่งเกิดจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
ดังนี้ 
 

   วนัที่31ธนัวาคม
   พ.ศ.2556
   พนับาท

  รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ   296,328 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะรอเรียกชำระคืนจากบี.กริม1 และ บี.กริม 2   1,486 
  ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า   297,814 
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9 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีสุทธิ 
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุน  
ครั้งแรก และค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื่นๆ 

   วนัที่31ธนัวาคม
   พ.ศ.2556
   พนับาท 
  ค่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รายปี   52 
  ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน   89,901 
  ค่าจดทะเบียนกองทุน   629 
  ค่าพิมพ์ใบจองซื้อหน่วยลงทุน   55 
  ค่าธรรมเนียมเริ่มแรกในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   100 
  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีสุทธิ   90,737 

  

 ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกถูกทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่าย  
โดยใช้วิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี 

   สำหรบังวดตัง้แต่
   วนัที่19กนัยายน
   พ.ศ.2556ถงึ
   วนัที่31ธนัวาคม
   พ.ศ.2556
   พนับาท 
  ยอดยกมาต้นงวด    - 
  การเพิ่มขึ้นในระหว่างงวด   97,955 
  ตัดจำหน่ายระหว่างงวด   (7,218) 
  ยอดยกไปสิ้นงวด    90,737 
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10 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุน มีดังนี้ 

  วนัที่31ธนัวาคมพ.ศ.2556
 จำนวน มลูคา่หนว่ยละ
 หนว่ยลงทนุ บาท พนับาท 
  หน่วยลงทุนที่จดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้ว 600,000,000 10.50 6,300,000 
 
  จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 600,000,000 10.50 6,300,000 
  จ่ายคืนทุนระหว่างงวด - - - 
  ยอดสิ้นงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 600,000,000 6,300,000  

 รายการเคลื่อนไหวของกำไรสะสม มีดังนี้ 
   วนัที่31ธนัวาคม
   พ.ศ.2556
   พนับาท 
  ยอดต้นงวด ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556   - 
  บวก รายได้จากการลงทุนสุทธิ   326,502 
     กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน   116,965 
  หัก   จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน   - 
  ยอดสิ้นงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556   443,467 

 
11 เงินปันผล 

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมฯ 
มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2556 เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวมีจำนวนต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหน่วย 
บริษัทจัดการฯ เห็นสมควรให้สะสมเงินปันผลดังกล่าวเพื่อนำไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที่จะให้
มีการจ่ายในงวดถัดไป 
 

12 รายได้ดอกเบี้ยรับ 
 ในระหว่างงวดตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
กองทุนรวมฯ มีรายได้ดอกเบี้ยจากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตามสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้ามูลค่า 341 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ 
ได้รับเงินจากรายได้ดอกเบี้ยดังกล่าว จากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 แล้วเป็นมูลค่า 45 ล้านบาท 
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13 ค่าใช้จ่าย 
 บริษัทจัดการฯ จะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
 บริษัทจัดการฯ จะมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือน
ในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน)  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ
ภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน) 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลักทรัพย์
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของนายทะเบียนหลักทรัพย์คิดเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 
0.032 ต่อปี (แต่ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน) ของเงินทุน  
จดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ทั้งนี้จะไม่เกินกว่า 5 ล้านบาทต่อปี  
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ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกอบด้วย 
 

   สำหรบังวดตัง้แต่
   วนัที่19กนัยายน
   พ.ศ.2556ถงึ
   วนัที่31ธนัวาคม
   พ.ศ.2556
   บาท 
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ   5,108,240 
  ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน   6,399,489 
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   817,318 
  ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน   749,000 
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   800,000 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   732,830 
  ค่าธรรมเนียมบริการนายทะเบียน   229,516 
  ค่าจดทะเบียนกองทุน   44,796 
  ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รายปี   29,633 
  ค่าธรรมเนียมเริ่มแรกในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   10,666 
  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือชี้ชวน   30,517 
  ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ใบจองซื้อหน่วยลงทุน   3,946 
  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์   922 
  รวม       14,956,873 

 
14 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มี  
อำนาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุนรวมฯ รวมถึงกิจการที่ทำหน้าที่  
ถือหุ้นกิจการย่อย และกิจการที่เป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซึ่งถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกองทุนรวมฯ ผู้บริหารสำคัญ 
กรรมการหรือพนักงานของกองทุนรวมฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคล  
ดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น 
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 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมฯ 
แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย  
 ความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้  

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้บริหารงานกองทุนรวมฯ 
เป็นบริษัทจัดการฯ 

• บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นผู้ โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
ที่ระบุไว้ในสัญญาฯ 

• ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน  

ก) รายได้และค่าใช้จ่าย
   สำหรบังวดตัง้แต่
   วนัที่19กนัยายน
   พ.ศ.2556ถงึ
   วนัที่31ธนัวาคม
   พ.ศ.2556
   พนับาท 
  ผู้โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
   รายได้ดอกเบี้ยรับ   341,351 
  บริษัทจัดการฯ 
   ค่าธรรมเนียมการจัดการ   5,108 
  ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
   ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   817 
  ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน 
   ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน   6,399  
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ข) ลูกหนี้และยอดค้างชำระที่เกิดจากการดำเนินงานของกองทุนรวมฯ 
   วนัที่31ธนัวาคม
   พ.ศ.2556
   พนับาท 
  ลูกหนี้จากการดำเนินงานของกองทุนรวมฯ
  ผู้โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
   ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (หมายเหตุฯ ข้อ 8)  297,814  
  ยอดค้างชำระที่เกิดจากการดำเนินงานของกองทุนรวมฯ
  ผู้โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
   เงินรับล่วงหน้า    3,000 
  บริษัทจัดการฯ 
   ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย   4,550 
   เจ้าหนี้เงินทดรอง   35 
  ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
   ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย   728 

 
15 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่
สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง กองทุนรวมฯ ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากกองทุนรวมฯ 
ไม่มีรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด สินทรัพย์ทาง  
การเงินที่อาจทำให้กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ เงินฝากกับธนาคาร  
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่ง
อาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวมฯ ความเสี่ยงด้านการ
ให้สินเชื่อเกิดจากความเสี่ยงในการดำเนินงานของ บี.กริม1 และ บี.กริม2  
 กองทุนรวมฯ มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ เนื่องจากกองทุนรวมฯ 
มีการลงทุนอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ไม่ต่างกันได้แก่ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม 
บี.กริม1 และ บี.กริม2ไม่มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และบริษัทจัดการฯ เชื่อว่ากองทุน
รวมฯ ไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่ออื่นซึ่งประเมินจากประสบการณ์การชำระเงินในอดีต 
และปัจจัยอื่น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องที่เพียงพอเนื่องจาก กองทุนรวมฯได้ดำรงสินทรัพย์  
เช่น เงินสด เพื่อดำรงสภาพคล่อง 
 
มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวมฯ ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตามที่ปรากฏในงบการเงินมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
 

16 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 
 ในระหว่างงวดตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ ไม่มีการซื้อขายเงินลงทุน 
 

17 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน 
 กองทุนรวมฯ ดำเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในสัญญาโอน  
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า และดำเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น  
จึงไม่มีความจำเป็นในการแสดงข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน 
 

18 ภาระผูกพัน 
 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้ทำสัญญาการประเมินมูลค่าเงินลงทุน  
ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากับผู้ประเมินอิสระรายหนึ่ง  
เพื่อวัตถุประสงค์ ในการนำเสนองบการเงิน สัญญาการประเมินมูลค่าเงินลงทุน  
ดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลาการประเมินมูลค่าเงินลงทุนตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือภายใต้สัญญา  
การประเมินมูลค่าดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1.10 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

19 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 
 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมฯ 
ได้พิจารณาให้มีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เป็นครั้งแรก โดยลดมูลค่าของ  
หน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 1.0115 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 607 ล้านบาท ซึ่ง  
จะมีการกำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน  
ต้นปี พ.ศ. 2557 โดยการลดเงินลงทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น  
การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินเนื่องจากกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินภายหลัง  
การจ่ายเงินปันผลซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลดทุนของกองทุนรวมฯ ที่ระบุไว้ในหมายเหตุฯ 
ข้อ 3 อย่างไรก็ตาม การลดทุนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ซึ่งมูลค่าการลดทุนจดทะเบียนอาจเปลี่ยนแปลงไปจาก
ประกาศที่กล่าวไว้ข้างต้น 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ
บี.กริมเพาเวอร์ 

ประเสริฐ ขนบธรรมชัย 
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
อิศรา พุฒตาลศรี 
วีรชัย จันเป็ง 
สุนิดา มีชูกุล 

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน
โรงไฟฟา้อมตะบ.ีกรมิเพาเวอร์

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่19กันยายน2556ถึงวันที่31ธันวาคม2556 
ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com  
หรอืที ่Website ของสำนกังาน ก.ล.ต. ที ่http://www.sec.or.th 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล
 
ครั้งที่ 1 รวม
บาท/หน่วย 0.544 0.544 
วัน XD 20/3/57 
วันจ่ายเงินปันผล 31/3/57 
 

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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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ดี หากกองทุนรวมไม่มีการลงทุน

เพิ่มเติม สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่
กองทุนลงทุนในครั้งแรกจะสิ้นสุดในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 19 กันยายน 2556 
มูลค่าโครงการเริ่มแรก 6,300 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 600 ล้านหน่วย 
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
 
วัตถุประสงค์โครงการ
 เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในประเทศ  
และ/หรือต่างประเทศซึ่งกองทุนรวมจะนำเงินที่ ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุนเป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะในวงกว้างของประเทศไทยโดยกองทุนรวมจะเข้าทำสัญญา  
เพื่อให้ ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้กองทุนรวมจะจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทน  
แก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ
หลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกำหนด 
 
นโยบายการลงทุน
 ในการลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะทำการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้ากับ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม  
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
จะเริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนรวมชำระราคาซื้อให้แก่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2  
• สำหรับ บี.กริม 1 วันสิ้นสุดระยะเวลาการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า

หมายถึงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 
• สำหรับ บี.กริม 2 วันสิ้นสุดระยะเวลาการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า

หมายถึงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565  
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 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกัน
คำนวณตามสูตรดังต่อไปนี้ ให้แก่กองทุนรวม โดยคิดจากผลประกอบการราย 6 เดือน ในรอบ
มกราคมถึงมิถุนายน และรอบกรกฎาคมถึงธันวาคมโดยโอนภายในเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคม
ของแต่ละปี หากปฏิบัติตามเงื่อนไขการจำกัดการชำระเงิน (Restricted Payment) ตามที่กำหนด
ในสัญญาเงินกู้ โปรดพิจารณาสาระสำคัญของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาขายไฟฟ้ากับ กฟผ. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม และ
สัญญาซื้อขายไอน้ำ รวมถึงสัญญาที่จัดทำขึ้นใหม่ภายในระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์  
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ดังกล่าวในหัวข้อ 4.5.2.1  
 ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า = กระแสเงินสดรับที่ได้จากรายได้ของโรงไฟฟ้า 
- กระแสเงินสดที่จ่ายสำหรับรายจ่ายของโรงไฟฟ้า + การเปลี่ยนแปลงรายการตั้งสำรอง + เงินสด
คงเหลือต้นงวด - เงินสดคงเหลือขั้นต่ำ 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
1. โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง 
2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 

(2) การคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว บริษัทจัดการจะคำนวณโดยหักกำไรสุทธิของกอง
ทุนรวมด้วยรายการดังต่อไปนี ้ 
(ก) กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตาม
แนวทางที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม 

(ข) เงินสำรองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้าง  
พื้นฐานของกองทุนรวมตามแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการของ  
กองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า 

(ค) เงินสำรองที่กันไว้เพื่อการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุนรวม
ตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวม
และหนังสือชี้ชวนหรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 ในกรณีที่กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายที่ทยอยตัดจ่ายหรือ
ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะหักรายการ
ตาม (ข) และ (ค) จากกำไรสุทธิของกองทุนรวมได้ตามมูลค่าของรายการ  
ดังกล่าวเฉพาะส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดเท่านั้น  

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผล  
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์

3. บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วัน  
นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้นหรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  
ที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่ กรณีที่มี เหตุจำเป็นให้ ไม่สามารถ  
จ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. เงื่อนไขเพิ่มเติม : 
(1) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี

มีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล  
ในครั้งนั้น และให้สะสมเงินปันผลดังกล่าวเพื่อนำไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที่จะให้มี  
การจ่ายในงวดถัดไป 

(2) สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่
ระบุไว้ เว้นแต่ กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฏหมาย ได้มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการ
ให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการดังกล่าวได้ โดยไม่
ต้องได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้วทุกประการ และไม่ถือเป็นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการการจ่ายเงินปันผล 

 
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด

ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต  
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับ  
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544  
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้ง  
ในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ  
พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณ  
อย่างเคร่งครัด 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. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการ 
 2. นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นางนพวรรณ เจิมหรรษา กรรมการ 
 4. นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา กรรมการ 
 5. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นางเสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
 3. นายประเสริฐ ขนบธรรมชัย รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 5. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 6. นายนาวิน อินทรสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 7. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 8. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 




