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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
 
 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) แสดงฐานะ
การเงินของกองทุนรวมฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

งบการเงนิทีต่รวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมฯขา้งตน้น้ี ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และงบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแส
เงินสด และขอ้มูลทางการเงินและอตัราส่วนท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนรวมฯ ตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีใน 
พระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้
เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเร่ืองการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบและไดน้ าเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองน้ี 



 

  

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 

 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4 นโยบายการ
บญัชี เร่ือง เงินลงทุน และขอ้ 7 เร่ือง เงินลงทุนในสัญญา
โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินลงทุนในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีมูลค่า 
5,682.6 ล้านบาท และก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดั
มูลค่าเงินลงทุน มีมูลค่า 1,135.1 ลา้นบาท 
 
กองทุนรวมฯ ลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า  (“สัญญาฯ”) กับบริษัท อมตะ  
บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ  ากดั (“บี.กริม 1”) และบริษทั อมตะ 
บี .ก ริม  เพาเวอร์ 2 จ  ากัด  (“บี .กริม  2”) เพื่ อ รับโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของทั้งสอง
บริษทัดงักล่าว การก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในสัญญาฯประเมินโดยผู ้ประเมินราคาอิสระด้วยวิธี
พิ จารณ าจากรายได้(Income Approach) ภายใต้วิ ธี น้ี
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
จนถึงวนัหมดอายุสัญญาของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
รวมถึงอัตราคิดลดจะถูกพิจารณาข้ึนเพ่ือใช้ในการ
ค านวณมูลค่ายติุธรรม 
 
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีเน่ืองจากมูลค่าตามบญัชี
ของเงินลงทุนมีสาระส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 92 ของ
สินทรัพยร์วม และสมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใช้การค านวณ
มูลค่ายุติธรรมเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการของบริษทัจัดการฯ ขอ้สมมติฐานต่างๆท่ี
น ามาใช ้ไดแ้ก่ อตัราค่าไฟฟ้า ราคาก๊าซธรรมชาติ ก าลงั
การผลิตและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า และอตัราคิดลด 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามบริษทัจดัการฯ และผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อ
ท าความ เข้าใจวิ ธีการ ท่ี ใช้ในการวัด มูลค่ ายุ ติธรรมและ 
ขอ้สมมติฐานส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ข้าพเจ้าประเมินความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และ
ความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงผูป้ระเมินราคา
อิสระเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
ขา้พเจา้ประเมินวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยการเปรียบเทียบกบั
แนวทางการประเมินท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม รวมถึงประเมินความ
สมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐาน ดงัน้ี  
- ทดสอบความถูกตอ้งของอตัราค่าไฟฟ้าโดยการเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 

- ทดสอบอตัราก าลงัการผลิตและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
โดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลท่ีมาจากบี.กริม 1 และ  
บี.กริม 2 และได้สอบถามอัตราดังกล่าวจากบริษัทจัดการฯ 
เพ่ือรวบรวมขอ้มูลและประเมินความสมเหตุสมผล  

- ประเมินประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่า 
จะไดรั้บจาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูล
ปีก่อน และประเมินความสมเหตุสมผลโดยค านึงถึงปัจจัย
ภายในและปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง  

- สอบถามผูบ้ริหารในเชิงทดสอบเก่ียวกบัความสมเหตุสมผล
ของอตัราคิดลดท่ีน ามาใช ้พบวา่สอดคลอ้งและเป็นไปตามวิธี
ตน้ทุนถัว่เฉล่ีย 

 
จากการทดสอบข้างต้น ข้างเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานท่ีส าคัญ
ดงักล่าวท่ีถูกน ามาใชมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทางการตลาด
และอุตสาหกรรม 



 

  

ความรับผดิชอบของบริษัทจัดการฯ ต่องบการเงนิ  

บริษทัจดัการฯ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีบริษทัจดัการฯ พิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงิน 
ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงิน บริษทัจดัการฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนรวมฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เวน้แต่บริษทัจดัการฯ มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนรวมฯ หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

บริษทัจดัการฯ มีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทุนรวมฯ 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี 
ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ 
อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุนรวมฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีบริษทัจดัการฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี 
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยบริษทัจดัการฯ   



 

  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัจดัการฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็น
เหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนรวมฯในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ 
ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้ถึงการ
เปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไร
กต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนรวมฯตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบับริษทัจดัการฯ เก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ซ่ึงรวมถึงประเด็น 
ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่บริษทัจดัการฯ วา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ
ไดส่ื้อสารกบับริษทัจดัการฯ เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบับริษทัจดัการฯ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมาย
หรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
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