
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบแสดงสินทรัพย์และหนีสิ้น 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มนีาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม 
(ราคาทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 มูลค่า 4,791 ลา้นบาท
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  มูลค่า 4,998 ลา้นบาท) 5 5,474,062,000 5,605,306,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 67,146,978 45,938,839
ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 10 ข) 102,366,425 203,507,823
ลูกหน้ีอ่ืน 16,242 -
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี สุทธิ 6 41,494,667 45,672,788

รวมสินทรัพย์ 5,685,086,312 5,900,425,450

หนีสิ้น
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10 ข) 14,033,578 10,869,765
เงินปันผลคา้งจ่าย 7,675,492 6,770,057
หน้ีสินอ่ืน 57,069 12,240

รวมหนีสิ้น 21,766,139 17,652,062

สินทรัพย์สุทธิ 5,663,320,173 5,882,773,388

สินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 7 4,889,220,000 5,095,680,000
กาํไรสะสม 7 774,100,173 787,093,388

สินทรัพย์สุทธิ 5,663,320,173 5,882,773,388

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 9.4388 9.8046
จาํนวนหน่วยลงทุนคงคา้ง (พนัหน่วย) 600,000 600,000

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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงนิลงทุน พนับาท พนับาท มูลค่ายุติธรรม พนับาท พนับาท มูลค่ายุติธรรม
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 4,791,000 5,474,062 100 4,997,500 5,605,306 100

รวมเงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 4,791,000 5,474,062 100 4,997,500 5,605,306 100

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

31 มนีาคม พ.ศ. 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ตรวจสอบแล้ว)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบ้ียรับ 10 ก) 102,363,659 67,188,265
รายไดอ่ื้น 16,242 8,202

รวมรายได้ 102,379,901 67,196,467

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9, 10 ก) 3,769,558 3,634,788
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 9, 10 ก) 603,129 581,566
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 10 ก) 5,599,553 5,538,019
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 348,087 345,205
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9 505,473 501,288
ค่าใชจ่้ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 266,038 329,795
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 437,278 441,551

รวมค่าใช้จ่าย 11,529,116 11,372,212

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 90,850,785 55,824,255

รายการกาํไร(ขาดทุน)จากการลงทุน
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 75,256,000 (104,971,000)

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน 75,256,000 (104,971,000)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 166,106,785 (49,146,745)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 90,850,785 55,824,255
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 75,256,000 (104,971,000)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 166,106,785 (49,146,745)

การลดลงในทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจ่ายเงนิปันผล

การลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
600,000,000 หน่วย มูลค่า 0.3441 บาทต่อหน่วย 
 (พ.ศ. 2558 : มูลค่า 0.3258 บาทต่อหน่วย) 7 (206,460,000) (195,480,000)

เงินปันผลจ่าย
600,000,000 หน่วย มูลค่า 0.2985 บาทต่อหน่วย 
 (พ.ศ. 2558 : มูลค่า 0.3036 บาทต่อหน่วย) 8 (179,100,000) (182,160,000)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (219,453,215) (426,786,745)
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 5,882,773,388 5,933,255,746

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 5,663,320,173 5,506,469,001

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 166,106,785 (49,146,745)
รายการปรับปรุง

   การจาํหน่ายเงินลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 5 206,500,000 195,500,000
   ลูกหน้ีจากสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าลดลง 101,141,398 140,060,369
   ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 6 (2,033,001) (2,033,000)
   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 6 6,211,122 6,144,309
   ลูกหน้ีอ่ีนเพ่ิมข้ึน (16,242) (8,202)
   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 3,163,813 (4,822,752)
   หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน 44,829 264,855
   ขาดทุน(กาํไร)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 5 (75,256,000) 104,971,000

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 405,862,704 390,929,834

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน 7 (206,460,000) (195,480,000)
เงินปันผลจ่าย 8 (178,194,565) (182,160,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (384,654,565) (377,640,000)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 21,208,139 13,289,834
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 45,938,839 15,211,496

67,146,978 28,501,330เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ข้อมูลทางการเงนิและอตัราส่วนทีสํ่าคญั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท
ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 9.8046 9.8887 11.2391
หกั การลดทุน (0.3441) (0.3258) (1.0115)

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน
   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.1514 0.0931 0.0949
   กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากขายเงินลงทุนระยะสั้น - - 0.0001
   กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 0.1254 (0.1750) 0.3760

   รายได(้ค่าใชจ่้าย)จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.2768 (0.0819) 0.4710
   หกั เงินปันผลจ่าย (0.2985) (0.3036) (0.5440)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 9.4388 9.1774 10.1546

อตัราส่วนการเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่สําหรับงวด (ร้อยละ) 2.82 (0.83) 4.20

อตัราส่วนทางการเงนิและข้อมูลประกอบเพิม่เติมทีสํ่าคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 5,663,320 5,506,469 6,092,807
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.20 0.19 0.18
อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 1.74 1.13 1.03
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหวา่งงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 0.39 0.33 3.56
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 5,880,362 5,928,514 6,736,238

ข้อมูลเพิม่เติม

* 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งินและการซ้ือหรือขายเงินลงทุนโดย
มีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน และคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด
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