
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย์

เงนิลงทุนทแีสดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน

(ราคาทุน ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มลูคา่ 1,452 ลา้นบาท

และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มลูคา่ 1,776 ลา้นบาท) 5 1,534,850,000 1,973,843,000

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 103,431,755 92,827,108

ลูกหนีจากสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 10 ข) 113,774,373 41,490,137

ลูกหนีอนื 8,164 -

คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัช ี- สุทธิ 6 679,412 323,458

รวมสินทรพัย์ 1,752,743,704 2,108,483,703

หนีสิน

เจา้หนีอนืและคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 11,166,032 7,804,691

เงนิปันผลคา้งจา่ย 20,516,022 19,533,869

หนีสนิอนื 1,508,166 211,758

รวมหนีสิน 33,190,220 27,550,318

สินทรพัยส์ทุธิ 1,719,553,484 2,080,933,385

สินทรพัยส์ทุธิ ประกอบด้วย

ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 7 1,550,400,000 1,874,400,000

กําไรสะสม 7 169,153,484 206,533,385

สินทรพัยส์ทุธิ 1,719,553,484 2,080,933,385

มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธติ่อหน่วย (บาท) 2.8659 3.4682

จาํนวนหน่วยลงทนุคงคา้ง (พนัหน่วย) 600,000 600,000

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

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

(  ชาลนีิ เลศิอรยิรงัส ี )                                                                 (  วรวทิย ์ทรพัยเ์จรญิเลศิ  )

2



กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

บาท บาท มูลค่ายติุธรรม บาท บาท มูลค่ายติุธรรม

ประเภทเงินลงทุน

เงินลงทุนในธรุกิจโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า

เงนิลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าจาก

บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จาํกดั โดยผลประโยชน์จากการประกอบ

กจิการไฟฟ้าดงักล่าว ครอบคลุมตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2556

จนถงึวนัสนิสุดระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า

วนัท ี27 กนัยายน พ.ศ. 2565 1,452,000,000 1,534,850,000 100 1,776,000,000 1,973,843,000 100

รวมเงินลงทุนในธรุกิจโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้า 1,452,000,000 1,534,850,000 100 1,776,000,000 1,973,843,000 100

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

31 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563(ตรวจสอบแล้ว)
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กองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

ดอกเบยีรบั 10 ก) 113,771,007 39,542,153

รายไดอ้นื 9,604 76,360

รวมรายได้ 113,780,611 39,618,513

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 9, 10 ก) 3,297,945 3,325,478

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 9, 10 ก) 181,839 255,347

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 295,890 298,361

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 9 169,131 268,691

คา่ธรรมเนียมในการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน 249,667 249,667

คา่ใชจ่้ายอนื 413,040 688,563

รวมค่าใช้จ่าย 4,607,512 5,086,107

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 109,173,099 34,532,406

รายการขาดทุนจากเงินลงทุน

ขาดทุนจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน 5 (114,993,000) (46,331,000)

การลดลงในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (5,819,901) (11,798,594)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

4



กองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

การลดลงในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 109,173,099 34,532,406

ขาดทุนจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน 5 (114,993,000) (46,331,000)

การลดลงสุทธิในสินทรพัยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน (5,819,901) (11,798,594)

การลดลงในทุนทีได้รบัจากผู้ถือหน่วยลงทุน

   และการจ่ายเงินปันผล

การลดมลูคา่หน่วยลงทุนจากการลดทุน

600,000,000 หน่วย มลูคา่ 0.54 บาทต่อหน่วย 

 (พ.ศ. 2563 : มลูคา่ 0.7657 บาทต่อหน่วย) 7 (324,000,000) (459,420,000)

เงนิปันผลจา่ย

600,000,000 หน่วย มลูคา่ 0.0526 บาทต่อหน่วย 

 (พ.ศ. 2563 : มลูคา่ 0.1367 บาทต่อหน่วย) 8 (31,560,000) (82,020,000)

การลดลงในสินทรพัยสุ์ทธิระหว่างงวด (361,379,901) (553,238,594)

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

สินทรพัยส์ุทธิสินงวด 1,719,553,484 2,395,949,091

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรพัยสุ์ทธิ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การลดลงในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนินงาน (5,819,901) (11,798,594)

รายการปรบักระทบการเพมิขนึ(ลดลง)สุทธใินสนิทรพัยส์ุทธิ

จากการดําเนินงานใหเ้ป็นเงนิสดสุทธทิไีดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน:

   การตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์

     จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 5 324,000,000 284,500,000

   ลูกหนีจากสญัญาโอนผลประโยชน์ 

     จากการประกอบกจิการไฟฟ้า(เพมิขนึ)ลดลง (72,284,236) 40,752,282

   คา่ใชจ่้ายรอตดับญัชเีพมิขนึ 6 (685,919) (1,080,670)

   การตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยรอตดับญัชี 6 329,965 507,348

   ลูกหนีอนืเพมิขนึ (8,164) (64,906)

   เจา้หนีอนืและคา่ใชจ่้ายคา้งจา่ยเพมิขนึ(ลดลง) 3,361,341 (5,493,828)

   หนีสนิอนืเพมิขนึ 1,296,408 3,798,359

   ขาดทุนจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน 5 114,993,000 46,331,000

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน 365,182,494 357,450,991

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การลดมลูคา่หน่วยลงทุนจากการลดทุน 7 (324,000,000) (459,420,000)

เงนิปันผลจา่ย (30,577,847) (79,739,949)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (354,577,847) (539,159,949)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ 10,604,647 (181,708,958)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด 92,827,108 277,755,597

103,431,755 96,046,639

ข้อมูลเพิมเติม:

รายการทไีมใ่ชเ่งนิสด

เงนิปันผลคา้งจา่ย 20,516,022 18,328,983

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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