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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) แสดงฐานะ
การเงินของกองทุนรวมฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดาํเนินงาน กระแสเงินสด และขอ้มูลและอตัราส่วน
ทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
งบการเงนิทีต่รวจสอบ 
 

งบการเงินของกองทุนรวมฯ ประกอบดว้ย 
 งบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 งบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 ขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนรวมฯ ตามขอ้กาํหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีใน 
พระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้
เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 



 

  

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเร่ืองการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า เป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบและไดน้าํเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองน้ี 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกจิการไฟฟ้า 
 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4 นโยบายการบญัชี 
เร่ือง เงินลงทุน  และข้อ 7 เร่ือง เงินลงทุนในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 

ณ  วนัท่ี  31 ธันวาคม  พ .ศ. 2560 เงินลงทุนในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีมูลค่า 4,930.64 
ล้านบาท และขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงิน
ลงทุน มีมูลค่า 289.46 ลา้นบาท 
 

กองทุนรวมฯ ลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า  (“สัญญาฯ”) กบับริษทั อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 1 จํากัด  (“บี .กริม  1”) และบริษัท  อมตะ บี .กริม 
เพาเวอร์ 2 จาํกดั (“บี.กริม 2”) เพ่ือรับโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้าของทั้งสองบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 
31 ธัน วาคม  พ .ศ . 2560 ผู ้บ ริห ารของบ ริษัท จัดการฯ 
(“ผูบ้ริหาร”) ได้ทบทวนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
สัญญาฯ ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระดว้ยวธีิพิจารณา
จากรายได้ (Income Approach) ภายใต้วิธี น้ีประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจนถึงวนัหมดอายุ
สัญญาของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 รวมถึงอตัราคิดลดจะถูก
พิจารณาข้ึนเพ่ือใชใ้นการคาํนวณมูลค่ายติุธรรม 
 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามผูบ้ริหาร และผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อ
ทาํความเขา้ใจวิธีการท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมและขอ้
สมมติฐานสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ขา้พเจา้ประเมินความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และ
ความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงผูป้ระเมิน
ราคาอิสระเป็นผู ้มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ขา้พเจา้ประเมินวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยการเปรียบเทียบ
กับแนวทางการประเมินท่ีใช้ในอุตสาหกรรม  รวมถึง
ประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐาน ดงัน้ี  

• ทดสอบความถูกต้องของอัตราค่าไฟฟ้าโดยการ
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 

• ทดสอบอตัรากาํลงัการผลิตและประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟ้าโดยการเปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลท่ีมา
จากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 และไดส้อบถามอตัรา
ดังกล่าวจากผู ้บ ริหาร  เพ่ือรวบรวมข้อมูลและ
ประเมินความสมเหตุสมผล  

• ประเมินประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดย
เปรียบเทียบกับข้อมูลปีก่อน และประเมินความ
สมเหตุสมผลโดยคาํนึงถึงปัจจยัภายในและปัจจัย
ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง  



 

  

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองน้ีเน่ืองจากมูลค่าตามบญัชีของ
เงินลงทุนมีสาระสําคญัคิดเป็นร้อยละ 91 ของสินทรัพยร์วม 
และสมมติฐานท่ีสําคัญ ท่ีใช้การคํานวณมูลค่ายุติธรรม
เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการของ
ผูบ้ริหาร ขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีนาํมาใช ้ไดแ้ก่ อตัราค่าไฟฟ้า 
ราคาก๊าซธรรมชาติ กาํลังการผลิตและประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟ้า และอตัราคิดลด 

 

• สอบถามผู ้บริหารในเชิงทดสอบเก่ียวกับความ
สมเหตุสมผลของอัตราคิดลดท่ีนํามาใช้ พบว่า
สอดคลอ้งและเป็นไปตามวธีิตน้ทุนถวัเฉล่ีย 

 

จากการทดสอบขา้งตน้ ขา้พเจา้พบวา่ขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั
ดังกล่าวท่ีถูกนํามาใช้มีความสอดคล้องกับข้อมูลทาง
การตลาดและอุตสาหกรรม 

  

 
ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ขา้พเจ้าคาดว่าขา้พเจา้จะได้รับรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ 
ผูส้อบบญัชีน้ี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ 
ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงิน หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ี 
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ 
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหาร 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ  
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็น เพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนรวมฯในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนรวมฯ หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 



 

  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี 
ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยู่
ได้เสมอไป  ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ์ 
อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุนรวมฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บ และประเมินวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนรวมฯ ตอ้งหยุดการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง  

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 



 

  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ซ่ึงรวมถึงประเด็นท่ีมี
นยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูบ้ริหารว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและ 
ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่
กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูบ้ริหาร ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและ
กาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ือง
ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
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