
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

หมายเหตุ บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม 

(มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  มูลค่า 5,776 ลา้นบาท) 6 5,892,672,212

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 472,107,612

ลกูหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 8, 14 ข) 297,813,553

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี สุทธิ 9 90,736,714

รวมสินทรัพย์ 6,753,330,091

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14 ข) 9,862,365

รวมหนีสิ้น 9,862,365

สินทรัพย์สุทธิ 6,743,467,726

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 10 6,300,000,000

กาํไรสะสม 10 443,467,726

สินทรัพย์สุทธิ 6,743,467,726

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย  (บาท) 11.2391

จาํนวนหน่วยลงทุนคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (พนัหน่วย) 600,000

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงสินทรัพย์และหนีสิ้น 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน พนับาท พนับาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า
เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จาํกดั 5,775,707 5,892,672 100.00
   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 5,775,707 5,892,672 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบ้ียรับ 12, 14 ก) 341,350,993
รายไดอ่ื้น 108,167

รวมรายได้ 341,459,160

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 13, 14 ก) 5,108,240
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 13, 14 ก) 817,318
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 13, 14 ก) 6,399,489
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 13 800,000
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 13 732,830
ค่าใชจ่้ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 13 749,000
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 349,996

รวมค่าใช้จ่าย 14,956,873

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 326,502,287

รายการกาํไรจากการลงทุน
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 6, 10 116,965,439

รวมรายการกาํไรจากเงนิลงทุน 116,965,439

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 443,467,726

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกาํไรขาดทุน 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 326,502,287
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 116,965,439

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 443,467,726

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

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 6,743,467,726
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 6,743,467,726

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

งบกระแสเงนิสด 

หมายเหตุ บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 443,467,726
รายการปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น
เงินสดรับ(ใชไ้ปใน)สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
   การซ้ือเงินลงทุนตามสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า (6,202,000,000)
   ลูกหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าเพิ่มข้ึน (297,813,553)
   ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีสุทธิเพ่ิมข้ึน 9 (90,736,714)
   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 9,862,365
   การตดัจาํหน่ายเงินลงทุนจากการรับโอนผลประโยชนจ์ากการ
      ประกอบกิจการไฟฟ้า 426,293,227
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 6, 10 (116,965,439)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (5,827,892,388)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 10 6,300,000,000

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 6,300,000,000

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ 472,107,612
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด -

472,107,612

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

ข้อมูลทางการเงนิและอตัราส่วนทีสํ่าคญั 

บาท

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -
บวก ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 10.5000

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน
   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.5442
   รายการกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 0.1949

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.7391
หกั การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน -

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 11.2391

อตัราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่สําหรับงวด (ร้อยละ) 6.99

อตัราส่วนทางการเงนิและข้อมูลประกอบเพิม่เตมิทีสํ่าคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 6,743,468
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.24                     

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 5.38                     

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 96.84

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 6,342,577

ข้อมูลเพิม่เตมิ

* 

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดตั้งแต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2556 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งิน และการซ้ือหรือขาย
เงินลงทุนโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน และคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลา
ท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด
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