กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํา้ ตาลบุรีรัมย์
ข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมู ลทางการเงิน ระหว่างกาลของกองทุ น รวมโครงสร้ างพื้ น ฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่ มนํ้าตาลบุ รีรัมย์
(“กองทุ นรวมฯ”) ซึ่ งประกอบด้วย งบดุ ลและงบประกอบรายละเอี ยดเงินลงทุ น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ
งบกําไรขาดทุ น สําหรั บ งวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 (วัน จดทะเบี ย นจัด ตั้งกองทุ น ) ถึ งวัน ที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2560 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลและอัตราส่ วนทางการเงินที่ สําคัญ
สําหรับงวดสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อซึ่ งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จัดการ
เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบในการจัด ทํา และนํ าเสนอข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ างกาลนี้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บั บ ที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับ ผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป เกี่ ยวกับ ข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาลโดย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้
มี ขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ท ําให้ข ้าพเจ้าไม่ สามารถได้ความเชื่ อมั่นว่าจะพบเรื่ อง
ที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ที่สอบทานได้
ข้อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

ประสิ ทธิ์ เยื่องศรีกลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
กรุ งเทพมหานคร
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มนํ้าตาลบุรีรัมย์
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

สิ นทรัพ ย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 มูลค่า 3,586.17 ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากสัญญาโอนสิ ทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น

6
11 ข)
7

3,590,500,000
1,448,470
50,159,823
12,569,843
128,420
3,654,806,556

รวมสิ นทรัพ ย์
หนีส้ ิ น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

11 ข)

2,749,199
2,749,199

รวมหนีส้ ิ น

3,652,057,357

สิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ ประกอบด้ วย
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม

8
8

3,605,000,000
47,057,357
3,652,057,357

สิ นทรัพ ย์ สุทธิ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
จํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันปลายงวด (หน่วย)

10.4344
350,000,000

......................................................................
( นายวินยั หิ รัณย์ภิญโญภาศ )
กรรมการผูจ้ ดั การ
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 8 ถึง 18 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

2

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มนํา้ ตาลบุรีรัมย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
ประเภทเงินลงทุน
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ า
เงินลงทุนในสัญญาโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
จากกบริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด และบริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด
โดยรายได้สุทธิ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าดังกล่าว ครอบคลุมตั้งแต่
วันที่ 2 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาของสัญญาโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิ
จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2571 และ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2578 ตามลําดับ
รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ า

6

30 กันยายน พ.ศ. 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ราคาทุน
มูลค่ ายุติธรรม
ร้ อยละของ
พันบาท
พันบาท
มูลค่ ายุติธรรม

3,586,174

3,590,500

100

3,586,174

3,590,500

100

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 8 ถึง 18 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
3

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มนํา้ ตาลบุรีรัมย์
งบกําไรขาดทุน (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

พ.ศ. 2560
บาท

9, 11 ก)

45,962,372

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยรับ

45,962,372

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย

10, 11 ก)
10

10

1,628,948
211,763
395,082
398,693
244,968
351,433
3,230,887

รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ

42,731,485

รายการกําไรจากการลงทุน
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

4,325,872

รวมรายการกําไรจากการลงทุน

4,325,872

การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน

47,057,357

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 8 ถึง 18 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
4

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มนํา้ ตาลบุรีรัมย์
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสิ นทรัพย์ สุทธิ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่ างงวด
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

หมายเหตุ

พ.ศ. 2560
บาท

6

42,731,485
4,325,872
47,057,357

การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
การเพิม่ ขึน้ ของทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด
จํานวน 350,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.30 บาท

8

3,605,000,000

การเพิม่ ขึน้ ของสิ นทรัพย์ สุทธิระหว่ างงวด
สิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ งวด

3,652,057,357
-

สิ นทรัพย์ สุทธิปลายงวด

3,652,057,357

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 8 ถึง 18 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
5

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มนํา้ ตาลบุรีรัมย์
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน
รายการปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน
ให้เป็ นเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดําเนินงาน
- การซื้ อเงินลงทุนตามสัญญาโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
- การตัดจําหน่ายเงินลงทุนตามสัญญาโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
- ลูกหนี้จากสัญญาโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
- การตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
- ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
- สิ นทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
- กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

พ.ศ. 2560
บาท
47,057,357

7
7

6

(3,590,500,000)
4,325,872
(50,159,823)
795,035
(13,364,878)
(128,420)
2,749,199
(4,325,872)
(3,603,551,530)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน

3,605,000,000

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

3,605,000,000

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

1,448,470
-

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายงวด

1,448,470

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 8 ถึง 18 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
6

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํา้ ตาลบุรีรัมย์
ข้ อมูลและอัตราส่ วนทางการเงินที่สําคัญ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
บาท
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิตน้ งวด
บวก ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน

10.3000

รายได้จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

0.1221
0.0123

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้ น

0.1344

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด

10.4344

อัตราส่ วนการเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงานต่ อ
มูลค่ าสิ นทรัพย์ สุทธิถัวเฉลีย่ สํ าหรับงวด (ร้ อยละ)
อัตราส่ วนทางการเงินและข้ อมูลประกอบเพิม่ เติมที่สําคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)
อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวด
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)*
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (พันบาท)

1.29
3,652,057
0.09
1.26
98.58
3,642,068

ข้ อมูลเพิม่ เติม
* มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุน โดย
มีสญ
ั ญาขายคืนหรื อซื้อคืน และคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามระยะเวลาที่มีอยูใ่ นระหว่างงวด

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 8 ถึง 18 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้ ากลุ่มนํา้ ตาลบุรีรัมย์
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (วันจดทะเบีย นจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
1

ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลบุรีรัมย์
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มนํ้าตาลบุรีรัมย์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็ นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เสนอขายหน่ วยลงทุนต่อผูล้ งทุนทัว่ ไปประเภทไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โครงการได้จดั ตั้งและจดทะเบียนเป็ น
กองทุ น รวมฯ เมื่ อ วัน ที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 โดยไม่ มีก าํ หนดอายุของโครงการ กองทุ น รวมฯ จัดตั้งขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อระดมเงินทุนจากผูล้ งทุนทัว่ ไป ไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้า โดย
ลงทุนในสิ ทธิ ในรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ ยังมีวตั ถุประสงค์ที่จะลงทุนใน
ทรัพย์สินอื่นๆ อันได้แก่ หลักทรัพย์ และ/หรื อตราสารอื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุ ญาตให้ลงทุนได้ เพื่อให้
กองทุนรวมฯ สามารถบรรลุการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 2 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 กองทุนรวมฯ ได้เข้าทําสัญญาโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า
(“สัญญาโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิ ”) กับบริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด และบริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด (“โรงไฟฟ้ า”)
โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ 11 ปี และประมาณ 18 ปี ตามลําดับ
เมื่ อ วัน ที่ 7 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 ตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยได้ รั บ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมฯ
เป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นและให้ เริ่ ม ซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยได้ต้ ัง แต่ ว นั ที่ 7 สิ ง หาคม
พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
กองทุนรวมฯ บริ หารงานโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (“บริ ษทั จัดการ”) โดยมีธนาคาร
กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่ งถือหน่ วย
ลงทุนร้อยละ 31.04 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ออกและจําหน่ายแล้ว
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จัดการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่นาํ เสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้ ากลุ่มนํา้ ตาลบุรีรัมย์
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (วันจดทะเบีย นจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบดุ ล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกําไรขาดทุ น งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินและอัตราส่ วนที่สาํ คัญ) ได้นาํ เสนอใน
รู ปแบบที่สอดคล้องกับรู ปแบบของงบการเงินประจําปี ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 1 เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิน ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทําเป็ นแบบย่อ กองทุนรวมฯ ได้เปิ ดเผย
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพิม่ เติมตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม ได้มี การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่ มเติ มตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่ กาํ หนดใน
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 106 เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยที่
จัดทําตามกฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมี การตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทางการเงิ น
ระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งคราวในระหว่างงวดปี บัญชีจะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี โดยใช้
เกณฑ์เดียวกับการแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปี บัญชี

2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อง
ก)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเกี่ยวข้อง
กับกองทุนรวมฯ มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จัดการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นไม่มี
ผลกระทบที่มีนยั สําคัญต่อกองทุนรวมฯ
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้ ากลุ่มนํา้ ตาลบุรีรัมย์
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (วันจดทะเบีย นจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความทีเ่ กีย่ วข้อง (ต่อ)
ข)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญ ชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญและ
เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ ซึ่ งกองทุนรวมฯ ยังไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ
ก่อนวันบังคับใช้ มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จัดการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นจะไม่มี
ผลกระทบที่มีนยั สําคัญต่อกองทุนรวมฯ ยกเว้นเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
2.3

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมี อายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา ส่ วนเงิน
เบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล

2.4

เงินลงทุน
เงินลงทุนในสัญญาโอนสิ ทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
เงินลงทุนในสัญญาโอนสิ ทธิรายได้สุทธิ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ได้แก่ เงินลงทุนในสิ ทธิ ในรายได้
สุ ทธิ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ บริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด และบริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด
เงินลงทุนดังกล่าวแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ราคาทุนของเงินลงทุนเริ่ มแรกแสดงในราคาที่ได้มารวมกับต้นทุน
เกี่ยวเนื่องที่เกิดขึ้น
การกําหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุ นในสัญ ญาโอนสิ ทธิ รายได้สุท ธิ จากการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้ า
ณ วันที่ ในงบการเงินโดยใช้ราคาซึ่ งประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระที่ ได้รับอนุ มตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ซึ่ งกองทุนรวมฯ จะจัดให้มีการประเมินราคาสําหรับการ
รายงานในงบการเงินทุกปี และจัดให้มีการสอบทานมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในแต่ละไตรมาส หรื อเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวอย่างเป็ นสาระสําคัญ
การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ายุติธรรมของเงิ นลงทุ นในสั ญ ญาโอนสิ ท ธิ รายได้สุท ธิ จากการประกอบกิ จการ
โรงไฟฟ้า จะถูกรับรู ้เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน ณ วันที่วดั มูลค่า
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้ ากลุ่มนํา้ ตาลบุรีรัมย์
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (วันจดทะเบีย นจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.5

การรับรู้ รายได้
รายได้ดอกเบี้ ยรั บจากเงินลงทุ นในสัญญาโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิ จากการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้ า รวมทั้ง
รายได้ดอกเบี้ยในงบกําไรขาดทุนรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.6

ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.7

ภาษีเงินได้
กองทุนรวมฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย

3

การประมาณการ
ในการจัด ทําข้อมู ล ทางการเงิ น ระหว่างกาล ผูบ้ ริ ห ารของกองทุ น รวมฯ ต้องใช้ดุ ลยพิ นิ จ การประมาณการและ
ข้อสมมติ ที่ มีผ ลกระทบต่อการนํานโยบายการบัญ ชี มาใช้ และจํานวนเงิน ของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น รายได้แ ละ
ค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารของกองทุนรวมฯใช้ดุลยพินิจที่ มีนัยสําคัญในการนํานโยบาย
การบัญชีของกองทุนรวมฯ และแหล่งที่มาของข้อมูลที่สาํ คัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยูม่ าใช้

4

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
กองทุนรวมฯ ดําเนินงานในส่ วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในสัญญาโอนสิ ทธิรายได้สุทธิ จากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าและดําเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็ นในการแสดงข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้ ากลุ่มนํา้ ตาลบุรีรัมย์
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (วันจดทะเบีย นจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
5

มูลค่ายุติธรรม
5.1

การประมาณมูลค่ ายุตธิ รรม
การวิ เคราะห์ เครื่ องมื อ ทางการเงิ น ที่ ว ัด มู ล ค่ าด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมจํา แนกตามวิ ธี ก ารประมาณมู ล ค่ า
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
• ข้อ มู ล ระดับ ที่ 2 ได้แก่ ข้อ มู ล อื่ น นอกเหนื อ จากราคาเสนอซื้ อ ขายซึ่ งรวมอยู่ในข้อ มู ล ระดับ 1 ทั้งที่
สามารถสั งเกตได้โดยตรง (ได้แ ก่ ข้อ มู ล ราคา) หรื อ โดยอ้อ ม (ได้แ ก่ ข้อ มู ล ที่ ค าํ นวณมาจากราคา)
สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
• ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่ งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จาก
ตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
•

สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3
พันบาท
พันบาท
พันบาท
สินทรัพ ย์
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐานโรงไฟฟ้า
(หมายเหตุฯ ข้อ 6)
รวมสิ นทรัพย์

-

-

3,590,500
3,590,500

รวม
พันบาท

3,590,500
3,590,500

ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้ ากลุ่มนํา้ ตาลบุรีรัมย์
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (วันจดทะเบีย นจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
5

มูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
5.2

การวัดมูลค่ ายุติธรรมซึ่งใช้ ข้อมูลทีไ่ ม่ สามารถสั งเกตได้ อย่ างมีสาระสํ าคัญ (ข้ อมูลระดับที่ 3)
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรมถูกแสดงในหมายเหตุฯ ข้อ 6
พันบาท
การเปลี่ยนแปลงของรายการกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นสําหรับสิ นทรัพย์ที่คงเหลือ
ณ วันที่รายงาน (รวมอยูใ่ นรายการ “กําไรจากการลงทุน” ในงบกําไรขาดทุน)

4,326

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสําหรับวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมระหว่างงวด
5.3

ขั้นตอนการประเมินมูลค่ ายุตธิ รรม
กองทุนรวมฯ ใช้ผปู ้ ระเมินอิสระในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ า
สําหรับการรายงานในงบการเงินทุกปี และจัดให้มีการสอบทานมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในแต่ละไตรมาส
หรื อเมื่ อมีการเปลี่ยนแปลงที่ จะส่ งผลต่อมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวอย่างเป็ นสาระสําคัญ ผูป้ ระเมิน อิสระจะ
รายงานโดยตรงต่อฝ่ ายบริ หารของกองทุนรวมฯ
ข้อมูลหลักที่กองทุนรวมฯ ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 เกี่ยวข้องกับอัตราคิดลด และประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต จากบริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด และ บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด มีดงั ต่อไปนี้
อัตราคิดลดที่นาํ มาใช้ ได้ประมาณการบนพื้นฐานของต้นทุนของเงินทุน โดยใช้ Capital Asset Pricing Model
(“CAPM”) โดยแบบจําลอง CAPM ระบุว่าต้นทุนของเงินทุนนั้นจะมีค่าเท่ากับผลตอบแทนจากหลักทรัพย์
ที่ปราศจากความเสี่ ยง บวกกับความเสี่ ยงเฉพาะตัว ซึ่ งความเสี่ ยงเฉพาะตัว คือ ความเสี่ ยงของบริ ษทั เมื่อเทียบ
กับตลาด (เบต้า) คูณด้วยส่ วนชดเชยความเสี่ ยงในตลาด
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสัญญาโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า คํานวณโดยพิจารณา
จากวิธีรายได้ (Income approach)
การเปลี่ยนแปลงในมู ลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 ได้มีการวิเคราะห์ทุกวันที่ ในรายงานระหว่างฝ่ ายบริ หารของ
กองทุ น รวมฯ และผูป้ ระเมิ น อิ ส ระ โดยผูป้ ระเมิ น อิส ระได้มีก ารนําเสนอรายงานเพื่ ออธิ บ ายสาเหตุ ของ
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรม
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้ ากลุ่มนํา้ ตาลบุรีรัมย์
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (วันจดทะเบีย นจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
6

เงินลงทุนในสั ญญาโอนสิ ทธิรายได้ สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า
เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 กองทุนรวมฯ ลงทุนในสิ ทธิ ในรายได้สุทธิ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (“รายได้สุทธิ ”)
ของบริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด และบริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด (“โรงไฟฟ้า”) เพื่อรับโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของบริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด และบริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด ที่มาจากการดําเนินงาน
ผลิ ตไฟฟ้ าและขายให้กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และบริ ษ ทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน รวมทั้งการขายไอนํ้าให้กับ
บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกัน โดยผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าครอบคลุมรายได้ต้ งั แต่วนั ที่ 2 สิ งหาคม
พ.ศ. 2560 จนถึงวันหมดอายุสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ากับ กฟภ.
เงินลงทุนในสัญญาโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า มีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
เท่ากับ 3,590.50 ล้านบาท
รายการเคลื่ อนไหวของเงินลงทุ นตามสัญญาโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิ จากการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้ า สําหรับงวด
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
พ.ศ. 2560
พันบาท
เงินลงทุนตามสัญญาโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
ราคายุติธรรมต้นงวด ณ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
หัก การจําหน่ายเงินลงทุนระหว่างงวด
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ราคายุติธรรมปลายงวด

3,590,500
(4,326)
4,326
3,590,500

รายละเอียดของเงินลงทุนตามสัญญาโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า มีดงั นี้
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พันบาท
เงินลงทุนตามสัญญาโอนสิ ทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
- ราคาทุน
การปรับมูลค่ายุติธรรม
- ราคายุติธรรม

3,586,174
4,326
3,590,500
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้ ากลุ่มนํา้ ตาลบุรีรัมย์
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (วันจดทะเบีย นจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
7

ค่ าใช้ จ่ายรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนรวมฯ และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น ซึ่ งจะถูกทยอยตัด
เป็ นค่าใช้จ่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 1 ปี ถึง 5 ปี รายการเคลื่อนไหวของค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีในระหว่างงวด
สําหรับงวดสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั ต่อไปนี้
พ.ศ. 2560
พันบาท
ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ยอดยกไปปลายงวด

8

13,365
(795)
12,570

ส่ วนของผู้ถือหน่ วยลงทุน
รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุน มีดงั นี้

ยอดต้นงวด ณ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
การลดมูลค่าหน่วยลงทุน
ยอดปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

จํานวน
หน่ วยลงทุนที่
จดทะเบียน
ออกจําหน่ ายและ
ชําระแล้ ว

มูลค่ าหน่ วยละ
บาท

พันบาท

350,000,000
350,000,000

10.30
10.30

3,605,000
3,605,000
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้ ากลุ่มนํา้ ตาลบุรีรัมย์
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (วันจดทะเบีย นจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
8

ส่ วนของผู้ถือหน่ วยลงทุน (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของกําไรสะสม สําหรับงวดสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
พ.ศ. 2560
พันบาท
ยอดต้นงวด ณ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
บวก รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุฯ ข้อ 6)
หัก เงินปั นผลจ่าย
ยอดปลายงวด

9

รายได้ ดอกเบีย้ รับ
สําหรับงวดสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
รายได้ดอกเบี้ยรับ
- จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
- จากเงินฝากธนาคาร
รวมรายได้ดอกเบี้ยรับ

10

42,731
4,326
47,057

พ.ศ. 2560
พันบาท
45,834
128
45,962

ค่าใช้ จ่าย
บริ ษทั จัดการจะคํานวณค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้
ค่าธรรมเนีย มการจัดการ
บริ ษทั จัดการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนี ยมการจัดการจากกองทุนรวมฯ เป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งจะต้องจ่ายให้บริ ษทั จัดการจะไม่ต่าํ กว่า 4.80 ล้านบาทต่อปี
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้ ากลุ่มนํา้ ตาลบุรีรัมย์
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (วันจดทะเบีย นจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
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ค่าใช้ จ่าย (ต่อ)
ค่าธรรมเนีย มผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0325 ต่อปี
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ได้ออกไปตามที่จาํ เป็ นและสมเหตุสมผลอันเกี่ยวเนื่ องโดยตรงกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่ าใช้ จ่ ายในการดํา เนิ น งานของนายทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์คิ ด เป็ นรายปี ในอัต ราร้ อ ยละ 0.038 ต่ อ ปี (ไม่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ทั้งนี้จะ
ไม่เกินกว่า 5 ล้านบาทต่อปี

11

รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันกับกองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรื อ
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุนรวมฯ
รวมถึงกิ จการที่ ทาํ หน้าที่ ถือหุ ้น กิ จการย่อย และกิ จการที่ เป็ นกิ จการย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้ บุ คคลหรื อ
กิ จการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงกิจการร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับกองทุนรวมฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกองทุนรวมฯ
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ
คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ความสัมพันธ์ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่สาํ คัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
•
•

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด เป็ นบริ ษทั จัดการ
บริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด และบริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด เป็ นผูโ้ อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้า ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้ ากลุ่มนํา้ ตาลบุรีรัมย์
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (วันจดทะเบีย นจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
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รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ก)

รายได้ และค่ าใช้ จ่ าย
สํ าหรับงวดสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ผูโ้ อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
- รายได้ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด
บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั จัดการ
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ข)

พ.ศ. 2560
พันบาท

17,501
28,333
1,629

ลูกหนีแ้ ละยอดค้ างชําระที่เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พันบาท
ลูกหนีจ้ ากการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ
ผูโ้ อนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
- ลูกหนี้จากสัญญาโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
บริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด
บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด
ยอดค้ างชําระที่เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ
บริ ษทั จัดการ
- ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

22,018
28,142

1,629
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