
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท
สินทรพัย ์

เงนิลงทุนตามมลูคา่ยตุธิรรม 
(ราคาทุน ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 มลูคา่ 2,100 ลา้นบาท
และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มลูคา่ 2,385 ลา้นบาท) 5 2,284,843,000 2,616,846,000

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 90,585,288 277,755,597
ลกูหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 10 ข) 65,155,898 80,298,038
คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัช ี- สทุธิ 6 543,288 477,314

รวมสินทรพัย ์ 2,441,127,474 2,975,376,949

หนี้สิน

เจา้หน้ีอื่นและคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 7,709,659 10,130,999
เงนิปันผลคา้งจา่ย 18,326,458 16,048,932
หน้ีสนิอื่น 11,551 9,333

รวมหนี้สิน 26,047,668 26,189,264

สินทรพัยส์ทุธิ 2,415,079,806 2,949,187,685

สินทรพัยส์ทุธิ ประกอบด้วย

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 7 2,198,400,000 2,657,820,000
กาํไรสะสม 7 216,679,806 291,367,685

สินทรพัยส์ทุธิ 2,415,079,806 2,949,187,685

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย (บาท) 4.0251 4.9153
จาํนวนหน่วยลงทุนคงคา้ง (พนัหน่วย) 600,000 600,000

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

.......................................................................                             .......................................................................
(  ชาลนีิ เลศิอรยิรงัส ี )                                                                 (  วรวทิย ์ทรพัยเ์จรญิเลศิ  )
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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 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 2,284,843,000 100 2,384,500,000 2,616,846,000 100

รวมเงินลงทนุในธรุกิจโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 2,100,000,000 2,284,843,000 100 2,384,500,000 2,616,846,000 100

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

3



กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท

รายได้จากการลงทนุ

ดอกเบีย้รบั 25,610,141 48,697,857
รายไดอ้ื่น 9,280 22,488

รวมรายได้ 25,619,421 48,720,345

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 9 3,325,478 2,779,473
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 9 257,382 444,716
คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 298,360 386,438
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 9 268,691 370,642
คา่ธรรมเนียมในการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน 249,666 249,666
คา่ใชจ้า่ยอื่น 917,129 1,482,511

รวมค่าใช้จ่าย 5,316,706 5,713,446

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 20,302,715 43,006,899

รายการขาดทนุจากเงินลงทนุ

ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน (1,172,000) (43,568,000)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 19,130,715 (561,101)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท

รายได้จากการลงทนุ

ดอกเบีย้รบั 10 ก) 65,152,294 104,418,610
รายไดอ้ื่น 85,640 54,984

รวมรายได้ 65,237,934 104,473,594

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 9, 10 ก) 6,650,956 5,528,750
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 9, 10 ก) 512,729 884,600
คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 596,721 768,630
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 9 537,382 737,212
คา่ธรรมเนียมในการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน 499,333 499,333
คา่ใชจ้า่ยอื่น 1,605,692 2,324,740

รวมค่าใช้จ่าย 10,402,813 10,743,265

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 54,835,121 93,730,329

รายการกาํไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ

กาํไร(ขาดทุน)ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน 5 (47,503,000) 128,189,000

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 7,332,121 221,919,329

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิ

   จากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 54,835,121 93,730,329
กาํไร(ขาดทุน)ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน 5 (47,503,000) 128,189,000

การเพ่ิมขึน้สทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 7,332,121 221,919,329

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)

เงนิปันผลจา่ย
600,000,000 หน่วย มลูคา่ 0.1367 บาทต่อหน่วย 
 (พ.ศ. 2562 : มลูคา่ 0.3284 บาทต่อหน่วย) 8 (82,020,000) (197,040,000)

การลดลงในสินทรพัยส์ทุธิระหว่างงวด (534,107,879) (283,100,671)
สนิทรพัยส์ทุธติน้งวด 2,949,187,685 4,447,516,471

สินทรพัยส์ทุธิสิ้นงวด 2,415,079,806 4,164,415,800

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 7,332,121 221,919,329
รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธิ
จากการดาํเนินงานใหเ้ป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน:
   การตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์
     จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 5 284,500,000 308,000,000
   ลกูหน้ีจากสญัญาโอนผลประโยชน์ 
     จากการประกอบกจิการไฟฟ้าลดลง 15,142,140 103,358,466
   คา่ใชจ้า่ยรอตดับญัชเีพิม่ขึน้ 6 (1,080,669) (1,486,643)
   การตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยรอตดับญัชี 6 1,014,695 1,294,909
   เจา้หน้ีอื่นและคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยลดลง (2,421,340) (891,804)
   หน้ีสนิอื่นเพิม่ขึน้(ลดลง) 2,218 (1,325)
   (กาํไร)ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน 5 47,503,000 (128,189,000)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 351,992,165 504,003,932

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
การลดมลูคา่หน่วยลงทุนจากการลดทุน 7 (459,420,000) (307,980,000)
เงนิปันผลจา่ย (79,742,474) (195,594,587)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (539,162,474) (503,574,587)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (187,170,309) 429,345
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 277,755,597 85,256,407

90,585,288 85,685,752

ข้อมลูเพ่ิมเติม:

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด
เงนิปันผลคา้งจา่ย 18,326,458 14,762,152

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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