
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม 
(ราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มูลค่า 4,998 ลา้นบาท
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  มูลค่า 5,399 ลา้นบาท) 7 5,605,306,000 5,652,827,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 45,938,839 15,211,496
ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 9, 14 ข) 203,507,823 207,251,394
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี สุทธิ 10 45,672,788 68,451,228

รวมสินทรัพย์ 5,900,425,450 5,943,741,118

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14 ข) 10,869,765 10,465,306
เงินปันผลคา้งจ่าย 6,770,057 -

หน้ีสินอ่ืน 12,240 20,066

รวมหนีสิ้น 17,652,062 10,485,372

สินทรัพย์สุทธิ 5,882,773,388 5,933,255,746

สินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 11 5,095,680,000 5,497,620,000
กาํไรสะสม 11 787,093,388 435,635,746

สินทรัพย์สุทธิ 5,882,773,388 5,933,255,746

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 9.8046 9.8887
จาํนวนหน่วยลงทุนคงคา้ง (พนัหน่วย) 600,000 600,000

.......................................................................                             .....................................................................
              (  ชาลินี เลิศอริยรังสี  )                                                                   (  วรวทิย ์ทรัพยเ์จริญเลิศ  )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงสินทรัพย์และหนีสิ้น 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

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 4,997,500 5,605,306 100 5,399,500 5,652,827 100

รวมเงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 4,997,500 5,605,306 100 5,399,500 5,652,827 100

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบ้ียรับ 14 ก) 387,880,218 427,678,314

รายไดอ่ื้น 40,905 875,634

รวมรายได้ 387,921,123 428,553,948

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 14 ก) 15,062,511 15,987,153

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 14 ก) 2,410,002 2,557,944

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 14 ก) 22,459,744 22,459,744

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 1,400,000 1,360,000

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,033,000 2,079,928

ค่าใชจ่้ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 1,990,200 1,177,000

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,747,024 4,107,690

รวมค่าใช้จ่าย 48,102,481 49,729,459

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 339,818,642 378,824,489

รายการกาํไรจากเงนิลงทุน

กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - 61,970

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 7 354,479,000 136,361,561

รวมรายการกาํไรจากเงนิลงทุน 354,479,000 136,423,531

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 694,297,642 515,248,020

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกาํไรขาดทุน 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 339,818,642 378,824,489
กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - 61,970
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 7 354,479,000 136,361,561

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 694,297,642 515,248,020

การลดลงของทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจ่ายเงนิปันผล

จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
600,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 0.6699 บาท
( พ.ศ. 2557 : มูลค่า 1.3373 บาทต่อหน่วย ) 11 (401,940,000) (802,380,000)

เงินปันผลจ่าย
600,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 0.5714 บาท
( พ.ศ. 2557 : มูลค่า 0.8718 บาทต่อหน่วย ) 11, 12 (342,840,000) (523,080,000)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (50,482,358) (810,211,980)
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 5,933,255,746 6,743,467,726

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 5,882,773,388 5,933,255,746

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
งบกระแสเงนิสด

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 694,297,642 515,248,020
รายการปรับปรุง

   การจาํหน่ายเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์
      จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 7 402,000,000 376,206,773
   ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
       การประกอบกิจการไฟฟ้าลดลง 3,743,571 90,562,159
   ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 10 (2,140,000) (2,755,731)
   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 10 24,918,440 25,041,217
   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 404,459 602,941
   หน้ีสินอ่ืน(ลดลง)เพ่ิมข้ึน (7,826) 20,066
   การซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น - (458,448,386)
   การจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น - 459,280,762
   การตดัจาํหน่ายส่วนลดมูลค่าตัว๋เงินคลงั - (770,406)
   กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - (61,970)
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 7 (354,479,000) (136,361,561)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 768,737,286 868,563,884

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน 11 (401,940,000) (802,380,000)
เงินปันผลจ่าย 11, 12 (336,069,943) (523,080,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (738,009,943) (1,325,460,000)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 30,727,343 (456,896,116)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 15,211,496 472,107,612

45,938,839 15,211,496

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ข้อมูลทางการเงนิและอตัราส่วนที่สําคญั

สําหรับงวดตั้งแต่
วนัที่ 19 กนัยายน พ.ศ. 2556

(วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท
ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี/งวด 9.8887 11.2391 -
บวก ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน - - 10.5000
หกั การลดทุน (0.6699) (1.3373) -

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน
   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.5664 0.6313 0.5442
   กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - 0.0001 -
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 0.5908 0.2273 0.1949

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 1.1572 0.8587 0.7391
หกั เงินปันผลจ่าย (0.5714) (0.8718) -

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี/งวด 9.8046 9.8887 11.2391

อตัราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลีย่ระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 12.32 8.35 6.99

อตัราส่วนทางการเงนิและข้อมูลประกอบเพิม่เติมที่สําคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี/งวด (พนับาท) 5,882,773 5,933,256 6,743,468
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งปี/งวด (ร้อยละ) 0.85 0.81 0.24
อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งปี/งวด (ร้อยละ) 6.88 6.95 5.38
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของการซ้ือขาย

เงินลงทุนระหวา่งปี/งวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย
ระหวา่งปี/งวด (ร้อยละ)* 3.72 15.25 96.84

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี/งวด (พนับาท) 5,637,139 6,170,244 6,342,577

ข้อมูลเพิม่เติม

* 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งปี/งวดไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน และการซ้ือหรือขายเงินลงทุนโดย
มีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน และคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งปี/งวด
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