
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

หมายเหตุ บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม 

(ราคาทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  มูลค่า 6,202 ลา้นบาท) 4 6,201,921,107

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 101,000,000

ลกูหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 45,023,205

สินทรัพยอ่ื์น 46,955

รวมสินทรัพย์ 6,347,991,267

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,681,350

รวมหนีสิ้น 4,681,350

สินทรัพย์สุทธิ 6,343,309,917

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 5 6,300,000,000

กาํไรสะสม 5 43,309,917

สินทรัพย์สุทธิ 6,343,309,917

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย  (บาท) 10.5721

จาํนวนหน่วยลงทุนคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 (พนัหน่วย) 600,000

.......................................................................                             .......................................................................
(                                                                    )                             (                                                                    )

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 13 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบแสดงสินทรัพย์และหนีสิ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556
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ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน พนับาท พนับาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า
เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จาํกดั 6,202,000 6,201,921 100
   และบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จาํกดั โดยผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าดงักล่าว
ครอบคลุมตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัสิ้นสุดระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ณ วนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ ณ วนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ตามลาํดบั

รวมเงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 6,202,000 6,201,921 100

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 13 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบ้ียรับ 45,023,205
รายไดอ่ื้น 46,955

รวมรายได้ 45,070,160

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7 557,921
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 89,267
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 189,117
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 92,308
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนและค่าใชจ่้ายอ่ืน 7 752,737

รวมค่าใช้จ่าย 1,681,350

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 43,388,810

รายการขาดทุนจากการลงทุน
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 4 (78,893)

รวมรายการขาดทุนจากเงนิลงทุน (78,893)

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 43,309,917

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 13 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

4



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556

บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 43,388,810
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (78,893)

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 43,309,917

การเพิม่ขึน้ของทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งงวด
จาํนวน 600,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.50 บาท 6,300,000,000

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 6,343,309,917
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 6,343,309,917

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 13 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหต บาท

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วดัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556
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หมายเหตุ บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 43,309,917
รายการปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น
เงินสดรับ(ใชไ้ปใน)สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
   การซ้ือเงินลงทุนตามสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 4 (6,202,000,000)
   ลูกหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าเพิ่มข้ึน (45,023,205)
   สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (46,955)
   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 4,681,350
   ขาดทนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมลค่าเงินลงทน 4 78 893   ขาดทุนทยงไมเกดขนจากการวดมูลคาเงนลงทุน 4 78,893

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (6,199,000,000)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
ทนท่ีไดรั้บจากผถื้อหน่วยลงทน 5 6 300 000 000ทุนทไดรบจากผถูอหนวยลงทุน 5 6,300,000,000

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 6,300,000,000

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ 101,000,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด -เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนงวด

101,000,000เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 13 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

ข้อมูลทางการเงนิและอตัราส่วนทีสํ่าคญั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วดัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556
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บาท
ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -
บวก ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 10.5000

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนรายไดจากกจกรรมลงทุน
   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.0722
   รายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (0.0001)

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.0721
หกั การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน -ุ ู ุ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 10.5721

อตัราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่สําหรับงวด (ร้อยละ) 0.69

อตัราส่วนทางการเงนิและข้อมูลประกอบเพิม่เตมิทีสํ่าคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 6,343,310
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0 03ถวเฉลยระหวางงวด (รอยละ) 0.03

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.71

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 90.19

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 6,303,609

ข้อมูลเพิม่เตมิ

* มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งิน และการซ้ือหรือ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 13 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ขายเงินลงทุนโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน และคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตาม
ระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด
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