
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย ์

เงนิลงทนุตามมลูคา่ยตุธิรรม 
(ราคาทนุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มลูคา่ 2,385 ลา้นบาท
และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มลูคา่ 3,558 ลา้นบาท) 7 2,616,846,000 4,175,215,000

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 8 277,755,597 85,256,407
ลกูหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 9, 14 (ข) 80,298,038 207,777,076
คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัช ี- สทุธิ 10 477,314 557,699

รวมสินทรพัย ์ 2,975,376,949 4,468,806,182

หน้ีสิน

เจา้หน้ีอื่นและคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 10,130,999 7,958,569
เงนิปันผลคา้งจา่ย 16,048,932 13,316,739
หน้ีสนิอื่น 9,333 14,403

รวมหน้ีสิน 26,189,264 21,289,711

สินทรพัยส์ทุธิ 2,949,187,685 4,447,516,471

สินทรพัยส์ทุธิ ประกอบด้วย

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 11 2,657,820,000 3,656,280,000
กาํไรสะสม 11 291,367,685 791,236,471

สินทรพัยส์ทุธิ 2,949,187,685 4,447,516,471

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธติอ่หน่วย (บาท) 4.9153 7.4125
จาํนวนหน่วยลงทนุคงคา้ง (พนัหน่วย) 600,000 600,000

                (  ชาลนีิ เลศิอรยิรงัส ี )                                                        (  วรวทิย ์ทรพัยเ์จรญิเลศิ  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี

งบดลุ

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

____________________________________                             ____________________________________ 
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

ราคาทนุ มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ ราคาทนุ มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ

บาท บาท มลูค่ายตุิธรรม บาท บาท มลูค่ายตุิธรรม

ประเภทเงินลงทนุ

เงินลงทนุในธรุกิจโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า

เงนิลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าจาก

บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จาํกดั และบรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จาํกดั

โดยผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าดงักลา่ว ครอบคลุมตัง้แตว่นัที่

1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถงึวนัสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์

   จากการประกอบกจิการไฟฟ้าวนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ

วนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ตามลาํดบั 2,384,500,000 2,616,846,000 100 3,558,000,000 4,175,215,000 100

รวมเงินลงทนุในธรุกิจโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 2,384,500,000 2,616,846,000 100 3,558,000,000 4,175,215,000 100

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2561
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหต ุ บาท บาท

รายได้จากการลงทนุ

ดอกเบีย้รบั 14 (ก) 199,319,326 343,193,775

รายไดอ้ื่น 123,584 204,288

รวมรายได้ 199,442,910 343,398,063

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 14 (ก) 13,375,000 12,719,744

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 14 (ก) 1,534,975 2,035,159

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 1,550,000 1,500,000

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 1,486,643 1,700,914

คา่ธรรมเนียมในการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน 998,667 1,052,167

คา่ใชจ้า่ยอื่น 4,737,411 3,209,139

รวมค่าใช้จ่าย 23,682,696 22,217,123

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 175,760,214 321,180,940

รายการขาดทนุจากเงินลงทนุ

ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน 7 (384,869,000) (228,429,000)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน (209,108,786) 92,751,940

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบกาํไรขาดทนุ 
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหต ุ บาท บาท

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิ

จากการดาํเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 175,760,214 321,180,940
ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน 7 (384,869,000) (228,429,000)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน (209,108,786) 92,751,940

การลดลงในทนุที่ได้รบัจากผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ
และการจ่ายเงินปันผล

การลดมลูคา่หน่วยลงทุนจากการลดทุน
600,000,000 หน่วย มลูคา่ 1.6641 บาทต่อหน่วย

(พ.ศ. 2561: มลูคา่ 0.8783 บาทต่อหน่วย) 11 (998,460,000) (526,980,000)
เงนิปันผลจา่ย

600,000,000 หน่วย มลูคา่ 0.4846 บาทต่อหน่วย
(พ.ศ. 2561: มลูคา่ 0.8227 บาทต่อหน่วย) 12 (290,760,000) (493,620,000)

การลดลงในสินทรพัยส์ทุธิระหว่างปี (1,498,328,786) (927,848,060)
สนิทรพัยส์ทุธติน้ปี 4,447,516,471 5,375,364,531

สินทรพัยส์ทุธิสิ้นปี 2,949,187,685 4,447,516,471

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์
งบกระแสเงินสด

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน (209,108,786) 92,751,940
รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิาก
การดาํเนินงานใหเ้ป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน:
   การตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์
     จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 7 1,173,500,000 527,000,000
   ลกูหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชน์
     จากการประกอบกจิการไฟฟ้าลดลง 127,479,038 162,051,238
   คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชเีพิม่ขึน้ 10 (2,446,514) (2,825,554)
   การตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชี 10 2,526,899 2,883,653
   เจา้หน้ีอื่นและคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยเพิม่ขึน้ 2,172,430 2,609,981
   หน้ีสนิอื่นเพิม่ขึน้(ลดลง) (5,070) 1,258
   ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน 7 384,869,000 228,429,000

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,478,986,997 1,012,901,516

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
การลดมลูคา่หน่วยลงทุนจากการลดทุน 11 (998,460,000) (526,980,000)
เงนิปันผลจา่ย (288,027,807) (491,169,752)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,286,487,807) (1,018,149,752)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 192,499,190 (5,248,236)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 85,256,407 90,504,643

277,755,597 85,256,407

ข้อมลูเพ่ิมเติม:

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด
เงนิปันผลคา้งจา่ย 16,048,932 13,316,739

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์
ข้อมลูและอตัราส่วนทางการเงินที่สาํคญั

พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561 พ.ศ . 2560 พ.ศ . 2559 พ.ศ . 2558
บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมลูผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธติน้ปี 7.4125 8.9589 10.2544 9.8046 9.8887
หกั การลดทุน (1.6641) (0.8783) (0.7708) (0.7499) (0.6699)

รายได(้คา่ใชจ้่าย)จากกจิกรรมลงทุน
   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.2929 0.5353 0.8310 0.9094 0.5664
   กาํไร(ขาดทุน)ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน (0.6414) (0.3807) (0.4824) 0.8788 0.5908

รายได(้คา่ใชจ้่าย)จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ (0.3485) 0.1546 0.3486 1.7882 1.1572
หกั เงนิปันผลจ่าย (0.4846) (0.8227) (0.8733) (0.5885) (0.5714)

มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธสิิน้ปี 4.9153 7.4125 8.9589 10.2544 9.8046

อตัราส่วนการเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน
ต่อมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิถวัเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ) (5.29) 1.86 3.61 18.65 12.32

อตัราส่วนทางการเงินและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมที่สาํคญั

มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธสิิน้ปี (พนับาท) 2,949,188 4,447,516 5,375,365 6,152,684 5,882,773
อตัราสว่นของคา่ใชจ้่ายรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธิ
ถวัเฉลีย่ระหวา่งปี (รอ้ยละ) 0.60 0.45 0.82 0.83 0.85

อตัราสว่นของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธิ
ถวัเฉลีย่ระหวา่งปี (รอ้ยละ) 5.04 6.89 9.43 10.32 6.88

อตัราสว่นของจาํนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุน
ระหวา่งปีต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (รอ้ยละ)* 11.39 5.20 4.35 3.97 3.72

มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (พนับาท) 3,954,499 4,980,469 5,795,975 5,752,583 5,637,139

ข้อมลูเพ่ิมเติม

* 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

มูลค่าการซื้อขายเงนิลงทุนระหว่างปีไม่นับรวมเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และการซื้อหรอืขายเงนิลงทุนโดยมสีญัญา
ขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื และคาํนวณโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัตามระยะเวลาทีม่อียูใ่นระหวา่งปี
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