
กองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย์

เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน
(ราคาทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มลูค่า 1,776 ลา้นบาท
และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มลูค่า 2,385 ลา้นบาท) 10 1,973,843,000 2,616,846,000

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 92,827,108 277,755,597
ลกูหนี้จากสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 12, 17 (ข) 41,490,137 80,298,038
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัช ี- สุทธิ 13 323,458 477,314

รวมสินทรพัย์ 2,108,483,703 2,975,376,949

หน้ีสิน

เจา้หนี้อืน่และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,804,691 10,130,999
เงนิปันผลคา้งจ่าย 19,533,869 16,048,932
หนี้สนิอืน่ 211,758 9,333

รวมหน้ีสิน 27,550,318 26,189,264

สินทรพัยส์ุทธิ 2,080,933,385 2,949,187,685

สินทรพัยส์ุทธิ ประกอบด้วย

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 14 1,874,400,000 2,657,820,000
ก าไรสะสม 14 206,533,385 291,367,685

สินทรพัยส์ุทธิ 2,080,933,385 2,949,187,685

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย (บาท) 3.4682 4.9153
จ านวนหน่วยลงทุนคงคา้ง (พนัหน่วย) 600,000 600,000

                (  ชาลนิี เลศิอรยิรงัส ี )                                                        (  วรวทิย ์ทรพัยเ์จรญิเลศิ  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

____________________________________                             ____________________________________ 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

บาท บาท มูลค่ายติุธรรม บาท บาท มูลค่ายติุธรรม

ประเภทเงินลงทุน

เงินลงทุนในธรุกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า

เงนิลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าจาก

บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั โดยผลประโยชน์จากการประกอบ

กจิการไฟฟ้าดงักลา่ว ครอบคลมุตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556

จนถงึวนัสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า

จากการประกอบกจิการไฟฟ้าวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2565 1,776,000,000 1,973,843,000 100 2,384,500,000 2,616,846,000 100

รวมเงินลงทุนในธรุกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า 1,776,000,000 1,973,843,000 100 2,384,500,000 2,616,846,000 100

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562
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กองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทนุ

ดอกเบี้ยรบั 17 (ก) 106,642,431 199,319,326

รายไดอ้ืน่ 105,781 123,584

รวมรายได้ 106,748,212 199,442,910

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 17 (ก) 13,375,000 13,375,000

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 17 (ก) 958,391 1,534,975

ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 1,200,000 1,550,000

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 1,080,670 1,486,643

ค่าธรรมเนียมในการประเมนิมลูค่าเงนิลงทุน 998,667 998,667

ค่าใชจ่้ายอืน่ 2,666,784 4,737,411

รวมค่าใช้จ่าย 20,279,512 23,682,696

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 86,468,700 175,760,214

รายการขาดทนุจากเงินลงทนุ

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 9 (34,503,000) (384,869,000)

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงาน 51,965,700 (209,108,786)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็
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กองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรพัยส์ุทธิ
จากการด าเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 86,468,700 175,760,214
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 9 (34,503,000) (384,869,000)

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงาน 51,965,700 (209,108,786)

การลดลงในทนุท่ีได้รบัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ
และการจ่ายเงินปันผล

การลดมลูค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
600,000,000 หน่วย มลูค่า 1.3057 บาทต่อหน่วย

(พ.ศ. 2562: มลูค่า 1.6641 บาทต่อหน่วย) 14 (783,420,000) (998,460,000)
เงนิปันผลจ่าย

600,000,000 หน่วย มลูค่า 0.228 บาทต่อหน่วย
(พ.ศ. 2562: มลูค่า 0.4846 บาทต่อหน่วย) 15 (136,800,000) (290,760,000)

การลดลงในสินทรพัยส์ุทธิระหว่างปี (868,254,300) (1,498,328,786)
สนิทรพัยส์ุทธติน้ปี 2,949,187,685 4,447,516,471

สินทรพัยส์ุทธิส้ินปี 2,080,933,385 2,949,187,685

หน่วย หน่วย
การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ

(มลูค่าหน่วยละ 3.1240 บาทต่อหน่วย  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
และเท่ากบั 4.4297 บาทต่อหน่วย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 600,000,000 600,000,000

หน่วยลงทุน ณ วนัสิน้ปี 600,000,000 600,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ุทธิ
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบกระแสเงินสด

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนินงาน 51,965,700 (209,108,786)
รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิาก

การด าเนินงานใหเ้ป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน:

   การตดัจ าหน่ายเงนิลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์

     จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 10 608,500,000 1,173,500,000
   ลกูหนี้จากสญัญาโอนผลประโยชน์

     จากการประกอบกจิการไฟฟ้าลดลง 38,807,901 127,479,038
   ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชเีพิม่ขึน้ 13 (1,732,941) (2,446,514)
   การตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 13 1,886,797 2,526,899
   เจา้หนี้อืน่และค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้(ลดลง) (2,326,308) 2,172,430
   หนี้สนิอืน่เพิม่ขึน้(ลดลง) 202,425 (5,070)
   ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 9 34,503,000 384,869,000

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 731,806,574 1,478,986,997

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การลดมลูค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน 14 (783,420,000) (998,460,000)
เงนิปันผลจ่าย (133,315,063) (288,027,807)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (916,735,063) (1,286,487,807)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธิ (184,928,489) 192,499,190
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 277,755,597 85,256,407

92,827,108 277,755,597

ข้อมูลเพ่ิมเติม:

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด

เงนิปันผลคา้งจ่าย 19,533,869 16,048,932

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี
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