
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถุินายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม 

(ราคาทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มูลค่า 5,595 ลา้นบาท

และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  มูลค่า 5,776 ลา้นบาท) 4 5,776,529,000 5,892,672,212

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,049,482 472,107,612

ลกูหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์

จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 9 ข) 220,426,921 297,813,553

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี สุทธิ 5 80,968,496 90,736,714

รวมสินทรัพย์ 6,081,973,899 6,753,330,091

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9 ข) 10,492,465 9,862,365

หน้ีสินอ่ืน 14,426 -

รวมหนีสิ้น 10,506,891 9,862,365

สินทรัพย์สุทธิ 6,071,467,008 6,743,467,726

สินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 6 5,693,100,000 6,300,000,000

กาํไรสะสม 6 378,367,008 443,467,726

สินทรัพย์สุทธิ 6,071,467,008 6,743,467,726

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย  (บาท) 10.1191 11.2391

จาํนวนหน่วยลงทุนคงคา้ง (พนัหน่วย) 600,000 600,000

.......................................................................                             .....................................................................
              (  ชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์ )                                                               (  วรวทิย ์ทรัพยเ์จริญเลิศ  )

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 19 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบแสดงสินทรัพย์และหนีสิ้น 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2557

ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน พนับาท พนับาท มูลค่ายุตธิรรม พนับาท พนับาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า

เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบริษทั

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จาํกดั และบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จาํกดั

โดยผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าดงักล่าว ครอบคลุมตั้งแต่วนัที่

1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์

   จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ณ วนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ

ณ วนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ตามลาํดบั 5,595,000 5,776,529 100 5,775,707 5,892,672 100

รวมเงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 5,595,000 5,776,529 100 5,775,707 5,892,672 100

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 19 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

30 มถิุนายน พ.ศ. 2557 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ตรวจสอบแล้ว)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบ้ียรับ 9 ก) 152,168,104

รายไดอ่ื้น 1,426

รวมรายได้ 152,169,530

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 8, 9 ก) 4,052,304

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 8, 9 ก) 648,369

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 9 ก) 5,599,553

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 339,069

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 8 537,802

ค่าใชจ่้ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 293,444

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,019,026

รวมค่าใช้จ่าย 12,489,567

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 139,679,963

รายการขาดทุนจากการลงทุน

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (161,020,000)

รวมรายการขาดทุนจากเงนิลงทุน (161,020,000)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (21,340,037)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 19 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบ้ียรับ 9 ก) 220,426,920

รายไดอ่ื้น 865,781

รวมรายได้ 221,292,701

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 8, 9 ก) 8,074,130

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 8, 9 ก) 1,291,861

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 9 ก) 11,137,572

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 674,411

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 8 1,069,695

ค่าใชจ่้ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 583,663

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,787,618

รวมค่าใช้จ่าย 24,618,950

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 196,673,751

รายการกาํไรจากการลงทุน

กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 61,970

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 64,563,561

รวมรายการกาํไรจากเงนิลงทุน 64,625,531

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 261,299,282

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 19 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 196,673,751

กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 61,970

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 64,563,561

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 261,299,282

การลดลงของทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและการจ่ายเงนิปันผล

จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน

600,000,000 หน่วย มูลค่า 1.0115 บาทต่อหน่วย 6 (606,900,000)

เงินปันผลจ่าย

600,000,000 หน่วย มูลค่า 0.5440 บาทต่อหน่วย 7 (326,400,000)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (672,000,718)

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 6,743,467,726

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 6,071,467,008

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 19 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 261,299,282
รายการปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

เงินสดรับสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

   การจาํหน่ายเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 4 180,706,773
   ลกูหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าลดลง 77,386,632
   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 5 12,416,949
   ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 5 (2,648,731)
   เจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 630,100
   หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน 14,426
   การซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น (458,448,386)
   การจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น 459,280,762
   การตดัจาํหน่ายส่วนลดมูลค่าตัว๋เงินคลงั (770,406)
   กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น (61,970)
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 4 (64,563,561)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 465,241,870

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน 6 (606,900,000)
จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 7 (326,400,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (933,300,000)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (468,058,130)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 472,107,612

4,049,482

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 19 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

ข้อมูลทางการเงนิและอตัราส่วนทีสํ่าคญั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557

8

บาท

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 11.2391

หกั การลดทุน (1.0115)

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทนรายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน

   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.3278

   รายการกาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากขายเงินลงทุนระยะสั้น 0.0001

   รายการกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 0.1076

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.4355รายไดจากกจกรรมลงทุนทงสน 0.4355

หกั เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (0.5440)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 10.1191

อตัราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ

มลค่าสินทรัพย์สทธิถัวเฉลีย่สําหรับงวด (ร้อยละ) 4.07มูลคาสนทรพยสุทธถวเฉลยสาหรบงวด (รอยละ) 4.07

อตัราส่วนทางการเงนิและข้อมูลประกอบเพิม่เตมิทีสํ่าคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 6,071,467

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ั ี่ ่ ( ้ )ถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.38

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 3.45

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด

ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 10.47

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 6,412,627

ข้อมูลเพิม่เตมิ

* มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน และการซ้ือหรือขาย
เงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน และคาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาุ ญญ ญญ
ท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 19 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
88


