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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. 2561 และผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และขอ้มูลและอตัราส่วน
ทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
งบการเงนิที่ตรวจสอบ 
 

งบการเงินของกองทุนรวมฯ ประกอบดว้ย 
• งบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
• งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
• งบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• ขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

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



 

  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเร่ือง การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบและไดน้ าเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองน้ี 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกจิการไฟฟ้า 
 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4 นโยบายการบญัชี 
เร่ือง เงินลงทุน และข้อ  7 เร่ือง เงินลงทุนในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 
กองทุนรวมฯ ลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า  (“สัญญาฯ”) ของบริษทั อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 1 จ ากัด (“บี .กริม 1”) และบริษัท อมตะ บี .กริม 
เพาเวอร์ 2 จ ากดั (“บี.กริม 2”) เพื่อรับโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าทั้ งสอง ณ  ว ัน ท่ี  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มี มูลค่าตามบัญชีจ านวน 
4,175.22 ล้านบาท และมีขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดั
มูลค่าเงินลงทุนเป็นจ านวน 228.43 ลา้นบาท ซ่ึงถูกรับรู้ในงบ
ก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ี
ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ก าหนดให้กิจการตอ้งวดั
มูลค่าเงินลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีในงบการเงิน บริษทั
จดัการฯ (“ผูบ้ริหาร”) ไดพิ้จารณามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน
ในสัญญาฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดว้ยวธีิพิจารณาจาก
รายได้ (Income Approach) ซ่ึงด าเนินการโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระ ภายใตว้ิธีน้ีกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับ
จนถึงวนัหมดอายสุัญญาจะถูกประมาณการและก าหนดอตัรา
คิดลดเพ่ือใชใ้นการค านวณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 
 

ขา้พเจา้ได้สอบถามผูบ้ริหารและผูป้ระเมินราคาอิสระ
เพื่อท าความเขา้ใจวิธีการที่ใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม
และขอ้สมมติฐานส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขา้พเจา้ประเมินความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ 
และความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ ขา้พเจา้ไม่
พบขอ้สังเกตท่ีมีสาระส าคญั 
 
ข้าพ เจ้ าป ระ เมิ นวิ ธี การวัด มู ลค่ ายุ ติ ธรรมโดยการ
เปรียบเทียบกับแนวทางการประเมินท่ีใช้ในอุตสาหกรรม 
รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐานหลกั
ดว้ยวธีิการ ดงัน้ี  
 

• ทดสอบความถูกตอ้งของอตัราค่าไฟฟ้าโดยการ
เปรียบเทียบกบัสูตรการค านวณอตัราค่าไฟฟ้า
ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

• ทดสอบอตัราก าลงัการผลิตและประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟ้าท่ีประมาณข้ึน โดยการเปรียบเทียบกับ
ผลการด าเนินงานในอดีตของบี.กริม 1 และ บี.
กริม 2 และสอบถามผูบ้ริหารเพื่อประเมินวา่อตัรา
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลหรือไม่  

 
 
 
 



 

  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 
ขา้พเจา้ให้ความส าคญัในเร่ืองน้ีเน่ืองจากมูลค่าตามบญัชีของ
เงินลงทุนมีสาระส าคญัคิดเป็นร้อยละ 94 ของสินทรัพยร์วม 
และวิธีการวดัมูลค่าเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการของผู ้บ ริหาร ประมาณการท่ี เก่ียวข้องกับ
สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีน ามาใช ้ไดแ้ก่ อตัราค่าไฟฟ้า ราคาก๊าซ
ธรรมชาติ ก าลังการผลิตและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า 
และอตัราคิดลด 

 
• ประเมินประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ี

คาดว่าจะได้รับจาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดย
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีต และประเมินความ
สมเหตุสมผลโดยค านึงถึงทั้ งปัจจัยภายในและ
ปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แผนการด าเนินงาน
ของโรงไฟฟ้า การเปล่ียนแปลงของกฎหมายหรือ
ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง และสถานการณ์ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตของโรงไฟฟ้า 

• สอบถามผู ้บ ริห ารใน เชิ งทดสอบ เก่ียวกับ 
ความสมเหตุสมผลของอตัราคิดลดท่ีใช้ ว่าเป็น
วิธีการท่ีใชโ้ดยแพร่หลายในอุตสาหกรรม และ
ตวัแปรท่ีใชห้าค่าความเส่ียงเฉพาะตวั (Individual 
risk premium) เห มาะสมกับความ เส่ี ยงของ
กองทุนรวมฯ 
 

จากวิธีการตรวจสอบขา้งตน้ ขา้พเจ้าพบว่าขอ้สมมติฐาน
หลกัท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนมีความ
สมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกับขอ้มูลทางการตลาดและ
อุตสาหกรรม 
 

 

ข้อมูลอ่ืน  
 

บริษทัจดัการฯ (“ผูบ้ริหาร”) เป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ 
ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงิน หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ี 
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ 
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหาร 



 

  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ  
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนรวมฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนรวมฯ หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี 
ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ 
อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต  และ
สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ี ไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุนรวมฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  



 

  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บ และประเมินวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนรวมฯ  ตอ้งหยุดการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูบ้ริหารว่า ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระและ 
ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่
กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูบ้ริหาร ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและ
ก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชี เวน้แต่กฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
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