
กองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายุตธิรรม 

(ราคาทุน ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มลูค่า 1,776 ลา้นบาท

และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มลูค่า 2,385 ลา้นบาท) 5 1,973,742,000 2,616,846,000

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 103,460,363 277,755,597

ลูกหนีจากสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 10 ข) 10,033,713 80,298,038

ลูกหนีอนื 8,659 -

ค่าใชจ้า่ยรอการตดับญัช ี- สุทธิ 6 759,509 477,314

รวมสินทรพัย์ 2,088,004,244 2,975,376,949

หนีสิน

เจา้หนอีนืและค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 11,294,786 10,130,999

เงนิปันผลคา้งจา่ย 19,825,046 16,048,932

หนสีนิอนื 2,560,013 9,333

รวมหนีสิน 33,679,845 26,189,264

สินทรพัยส์ทุธิ 2,054,324,399 2,949,187,685

สินทรพัยส์ทุธิ ประกอบด้วย

ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 7 1,874,400,000 2,657,820,000

กาํไรสะสม 7 179,924,399 291,367,685

สินทรพัยส์ทุธิ 2,054,324,399 2,949,187,685

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติ่อหน่วย (บาท) 3.4238 4.9153

จาํนวนหน่วยลงทนุคงคา้ง (พนัหน่วย) 600,000 600,000

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

.......................................................................                             .......................................................................

(  ชาลนิี เลศิอรยิรงัส ี )                                                                 (  วรวทิย ์ทรพัยเ์จรญิเลศิ  )
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กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ราคาทนุ มลูค่ายติุธรรม รอ้ยละของ ราคาทนุ มลูค่ายติุธรรม รอ้ยละของ

บาท บาท มลูค่ายติุธรรม บาท บาท มลูค่ายติุธรรม

ประเภทเงินลงทนุ

เงินลงทนุในธรุกิจโครงสรา้งพืนฐานโรงไฟฟ้า

เงนิลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าจาก

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

โดยผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าดงักล่าว ครอบคลุมตงัแต่วนัที

1 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถงึวนัสนิสุดระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์

   จากการประกอบกจิการไฟฟ้าวนัท ี16 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ

วนัท ี27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ตามลําดบั 1,776,000,000 1,973,742,000 100 2,384,500,000 2,616,846,000 100

รวมเงินลงทนุในธรุกิจโครงสรา้งพืนฐานโรงไฟฟ้า 1,776,000,000 1,973,742,000 100 2,384,500,000 2,616,846,000 100

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

30 กนัยายน พ.ศ. 2563 (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
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กองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทนุ

ดอกเบยีรบั 10,028,420 50,774,686

รายไดอ้นื 10,187 24,126

รวมรายได้ 10,038,607 50,798,812

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9 3,362,022 2,071,812

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 9 221,400 331,490

ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 301,640 390,685

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 9 271,644 374,716

ค่าธรรมเนียมในการประเมนิมลูค่าเงนิลงทนุ 249,667 249,667

ค่าใชจ้า่ยอนื 506,641 967,179

รวมค่าใช้จ่าย 4,913,014 4,385,549

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 5,125,593 46,413,263

รายการกาํไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทุน

กาํไร(ขาดทนุ)ทยีงัไมเ่กดิขนึจากการประเมนิมลูค่าเงนิลงทนุ 12,899,000 (356,250,973)

การเพิมขนึ(ลดลง)ในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 18,024,593 (309,837,710)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)
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กองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทนุ

ดอกเบยีรบั 10 ก) 75,180,714 155,193,296

รายไดอ้นื 95,827 79,110

รวมรายได้ 75,276,541 155,272,406

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9, 10 ก) 10,012,978 7,600,562

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 9, 10 ก) 734,129 1,216,090

ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 898,361 1,159,315

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 9 809,026 1,111,928

ค่าธรรมเนียมในการประเมนิมลูค่าเงนิลงทนุ 749,000 749,000

ค่าใชจ้า่ยอนื 2,112,333 3,291,919

รวมค่าใช้จ่าย 15,315,827 15,128,814

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 59,960,714 140,143,592

รายการขาดทุนจากเงินลงทนุ

ขาดทนุทยีงัไมเ่กดิขนึจากการประเมนิมลูค่าเงนิลงทนุ 5 (34,604,000) (228,061,973)

การเพิมขนึ(ลดลง)ในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 25,356,714 (87,918,381)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)
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กองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

การเพิมขนึ(ลดลง)ในสินทรพัยสุ์ทธิ

   จากการดาํเนินงานในระหวา่งงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 59,960,714 140,143,592

ขาดทนุทยีงัไมเ่กดิขนึจากการประเมนิมลูค่าเงนิลงทนุ 5 (34,604,000) (228,061,973)

การเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 25,356,714 (87,918,381)

การลดลงในทนุทีได้รบัจากผูถ้ือหน่วยลงทนุ

   และการจ่ายเงินปันผล

การลดมลูค่าหน่วยลงทนุจากการลดทุน

600,000,000 หน่วย มลูค่า 1.3057 บาทต่อหน่วย 

 (พ.ศ. 2562 : มลูค่า 1.6641 บาทต่อหน่วย) 7 (783,420,000) (998,460,000)

เงนิปันผลจา่ย

600,000,000 หน่วย มลูค่า 0.2280 บาทต่อหน่วย 

 (พ.ศ. 2562 : มลูค่า 0.4846 บาทต่อหน่วย) 8 (136,800,000) (290,760,000)

การลดลงในสินทรพัยส์ทุธิระหวา่งงวด (894,863,286) (1,377,138,381)

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

สินทรพัยส์ทุธิสินงวด 2,054,324,399 3,070,378,090

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรพัยสุ์ทธิ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)
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กองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 25,356,714 (87,918,381)

รายการปรบักระทบการเพมิขนึ(ลดลง)สุทธใินสนิทรพัยส์ทุธิ

จากการดาํเนินงานใหเ้ป็นเงนิสดสุทธทิไีดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน:

   การตดัจาํหน่ายเงนิลงทนุในสญัญาโอนผลประโยชน์

     จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 5 608,500,000 998,527,027

   ลกูหนจีากสญัญาโอนผลประโยชน์ 

     จากการประกอบกจิการไฟฟ้าลดลง 70,264,325 156,998,637

   ค่าใชจ้า่ยรอตดับญัชเีพมิขนึ 6 (1,732,941) (2,446,513)

   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ้า่ยรอตดับญัชี 6 1,450,746 1,910,904

   ลกูหนอีนืเพมิขนึ (8,659) (24,125)

   เจา้หนีอนืและค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ยเพมิขนึ(ลดลง) 1,163,787 (4,659,000)

   หนีสนิอนืเพมิขนึ 2,550,680 4,534,318

   ขาดทุนทยีงัไมเ่กดิขนึจากการประเมนิมลูค่าเงนิลงทนุ 5 34,604,000 228,061,973

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 742,148,652 1,294,984,840

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การลดมลูค่าหน่วยลงทนุจากการลดทุน 7 (783,420,000) (998,460,000)

เงนิปันผลจา่ย (133,023,886) (288,027,807)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (916,443,886) (1,286,487,807)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ (174,295,234) 8,497,033

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 277,755,597 85,256,407

103,460,363 93,753,440

ข้อมลูเพิมเติม:

รายการทไีมใ่ช่เงนิสด

เงนิปันผลคา้งจา่ย 19,825,046 16,048,932

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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