
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท
สินทรพัย ์

เงนิลงทนุตามมลูคา่ยตุธิรรม 
(ราคาทนุ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มลูคา่ 2,100 ลา้นบาท
และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มลูคา่ 2,385 ลา้นบาท) 5 2,286,015,000     2,616,846,000

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 96,046,639         277,755,597
ลกูหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 10 ข) 39,545,756         80,298,038
ลกูหน้ีอื่น 64,906               -
คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัช ี- สทุธิ 6 1,050,636           477,314

รวมสินทรพัย ์ 2,422,722,937 2,975,376,949

หน้ีสิน

เจา้หน้ีอื่นและคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 4,637,171           10,130,999
เงนิปันผลคา้งจา่ย 18,328,983         16,048,932
หน้ีสนิอื่น 3,807,692           9,333

รวมหน้ีสิน 26,773,846 26,189,264

สินทรพัยส์ ุทธิ 2,395,949,091 2,949,187,685

สินทรพัยส์ ุทธิ ประกอบด้วย

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 7 2,198,400,000     2,657,820,000
กาํไรสะสม 7 197,549,091       291,367,685

สินทรพัยส์ ุทธิ 2,395,949,091 2,949,187,685

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย (บาท) 3.9932 4.9153
จาํนวนหน่วยลงทนุคงคา้ง (พนัหน่วย) 600,000 600,000

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

.......................................................................                             .......................................................................
(  ชาลนีิ เลศิอรยิรงัส ี )                                                                 (  วรวทิย ์ทรพัยเ์จรญิเลศิ  )
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ ราคาทุน มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ

บาท บาท มลูค่ายตุิธรรม บาท บาท มลูค่ายตุิธรรม

ประเภทเงินลงทุน

เงินลงทุนในธรุกิจโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า

เงนิลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าจาก

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

โดยผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าดงักล่าว ครอบคลุมตัง้แต่วนัที่

1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถงึวนัสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์

   จากการประกอบกจิการไฟฟ้าวนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ

วนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ตามลาํดบั 2,100,000,000 2,286,015,000 100 2,384,500,000 2,616,846,000 100

รวมเงินลงทุนในธรุกิจโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 2,100,000,000 2,286,015,000 100 2,384,500,000 2,616,846,000 100

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท

รายได้จากการลงทนุ

ดอกเบีย้รบั 10 ก) 39,542,153      55,720,753

รายไดอ้ื่น 76,360            32,496

รวมรายได้ 39,618,513      55,753,249

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 9, 10 ก) 3,325,478        2,749,277

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 9, 10 ก) 255,347          439,884

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 298,361          382,192

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 9 268,691          366,570

คา่ธรรมเนียมในการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน 249,667          249,667

คา่ใชจ้่ายอื่น 688,563          842,229

รวมค่าใช้จ่าย 5,086,107 5,029,819

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 34,532,406 50,723,430

รายการกาํไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ

กาํไร(ขาดทุน)ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน 5 (46,331,000) 171,757,000

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน (11,798,594) 222,480,430

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิ

   จากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 34,532,406 50,723,430

กาํไร(ขาดทุน)ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน 5 (46,331,000) 171,757,000

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน (11,798,594) 222,480,430

การลดลงในทนุที่ได้รบัจากผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ

   และการจ่ายเงินปันผล

การลดมลูคา่หน่วยลงทุนจากการลดทุน

600,000,000 หน่วย มลูคา่ 0.7657 บาทต่อหน่วย 

 (พ.ศ. 2562 : มลูคา่ 0.5133 บาทต่อหน่วย) 7 (459,420,000) (307,980,000)

เงนิปันผลจ่าย

600,000,000 หน่วย มลูคา่ 0.1367 บาทต่อหน่วย 

 (พ.ศ. 2562 : มลูคา่ 0.3284 บาทต่อหน่วย) 8 (82,020,000) (197,040,000)

การลดลงในสินทรพัยส์ทุธิระหว่างงวด (553,238,594) (282,539,570)

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

สินทรพัยส์ทุธิสิ้นงวด 2,395,949,091 4,164,976,901

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน (11,798,594) 222,480,430
รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธิ

จากการดาํเนินงานใหเ้ป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน:

   การตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์

     จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 5 284,500,000 308,000,000
   ลกูหนี้จากสญัญาโอนผลประโยชน์ 

     จากการประกอบกจิการไฟฟ้าลดลง 40,752,282 152,056,323
   คา่ใชจ้่ายรอตดับญัชเีพิม่ขึน้ 6 (1,080,670) (1,486,644)
   การตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้่ายรอตดับญัชี 6 507,348 643,878
   ลกูหนี้อื่นเพิม่ขึน้ (64,906) (36,130)
   เจา้หนี้อื่นและคา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้(ลดลง) (5,493,828) 2,893,519
   หนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้ 3,798,359 27,043
   ขาดทุน(กาํไร)ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน 5 46,331,000 (171,757,000)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 357,450,991 512,821,419

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
การลดมลูคา่หน่วยลงทุนจากการลดทุน 7 (459,420,000) (307,980,000)
เงนิปันผลจ่าย (79,739,949) (195,586,043)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (539,159,949) (503,566,043)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (181,708,958) 9,255,376
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 277,755,597 85,256,407

96,046,639 94,511,783

ข้อมลูเพ่ิมเติม:

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด

เงนิปันผลคา้งจ่าย 18,328,983 14,770,696

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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