
  

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์
 
งบการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 



 

  

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงนิของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) 
แสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสด และ
ขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิของกองทุนรวมฯ ประกอบดว้ย 
• งบดุล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธสิ าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• ขอ้มลูและอตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ  
จากกองทุนรวมฯ ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ 
งบการเงนิที่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอ
และเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพของข้าพเจ้า  
ในการตรวจสอบงบการเงนิส าหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง การวดัมูลค่าของเงนิลงทุนในสญัญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า เป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบและได้น าเรื่องนี้มาพิจารณาในบรบิท 
ของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี้ ขา้พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น  
แยกต่างหากส าหรบัเรือ่งนี้ 



 

  

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การวดัมลูค่าของเงินลงทุนในสญัญาโอน 
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 

 

อ้างถงึหมายเหตุ 2.4 นโยบายการบญัช ีเรื่อง เงนิลงทุน 
และหมายเหตุ 7 เงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์ 
จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 
 
กองทุนรวมฯ ลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จาก 
การประกอบกจิการไฟฟ้า (“สญัญาฯ”) ของบรษิทั อมตะ 
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั (“บ.ีกรมิ 1”) และบรษิทั อมตะ 
บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากัด (“บี.กริม 2”) เพื่อรับโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
ทัง้สอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินลงทุน 
ในสญัญาฯ มมีลูค่าตามบญัชจี านวน 2,616.85 ลา้นบาท 
และมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่า 
เงนิลงทุนเป็นจ านวน 384.87 ลา้นบาท ซึง่ถูกรบัรู้ในงบ
ก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 106 เรื่อง การบญัชสี าหรบั
กิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ก าหนดให้
กิจการต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัที่ในงบการเงนิ บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 
กสกิรไทย จ ากัด (“บรษิัทจดัการฯ”) ได้พจิารณามูลค่า
ยุติธรรมของเงนิลงทุนในสญัญาฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 ดว้ยวธิพีจิารณาจากรายได ้(Income Approach) 
ซึ่งด าเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ภายใต้วิธีนี้
กระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดว่าจะไดร้บัจนถงึวนัหมดอายุ
สญัญาจะถูกประมาณการและก าหนดอตัราคดิลดเพื่อใช้
ในการค านวณมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามบรษิทัจดัการฯ และผูป้ระเมนิราคา
อิสระเพื่อท าความเข้าใจวิธีการที่ใช้ในการวดัมูลค่า
ยตุธิรรมและขอ้สมมตฐิานส าคญัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ขา้พเจา้ประเมนิความรู ้ความสามารถ ความเป็นอสิระ 
และความเทีย่งธรรมของผูป้ระเมนิราคาอสิระ  
 
ข้าพเจ้าประเมินวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยการ
เปรยีบเทยีบกบัแนวทางการประเมนิทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม 
รวมถึงประเมนิความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐาน
หลกัดว้ยวธิกีาร ดงันี้  
 

• ทดสอบความถูกต้องของอัตราค่าไฟฟ้าโดยการ
เปรยีบเทยีบกบัสตูรการค านวณอตัราค่าไฟฟ้าตาม
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

• ตรวจสอบอตัราก าลงัการผลติและประสทิธภิาพของ
โรงไฟฟ้าทีป่ระมาณขึน้ โดยเปรยีบเทยีบกบัคาดการณ์
ผลการด าเนินงานของบ.ีกรมิ 2 (เนื่องจากสญัญาฯ 
ของบ.ีกรมิ 1 ได้สิน้สุดลงในระหว่างปี พ.ศ. 2562) 
นอกจากนี้ ขา้พเจ้าได้เปรยีบเทยีบกบัแหล่งขอ้มูล
ในอุตสาหกรรม และสอบถามบริษัทจัดการฯ  
เพื่อประเมนิว่าอตัราดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล
หรอืไม ่ 

• ประเมินประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
ที่คาดว่าจะได้รบัจากบี.กรมิ 2 โดยประเมินความ
สมเหตุสมผลโดยค านึงถงึทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการด าเนินงานของ
โรงไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ซึ่งอาจส่ง 
ผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต
ของโรงไฟฟ้า 
 
 



 

  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

 
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัในเรือ่งนี้ เนื่องจากมลูคา่ตามบญัชี
ของเงินลงทุนมีสาระส าคัญ  คิดเป็นร้อยละ 88 ของ
สนิทรพัย์รวม และวธิกีารวดัมูลค่าเกี่ยวข้องกบัการใช ้
ดุลยพินิจและการประมาณการของบริษัทจัดการฯ 
ประมาณการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมมตฐิานทีส่ าคญัทีน่ ามาใช ้
ไดแ้ก่ อตัราค่าไฟฟ้า ราคาก๊าซธรรมชาต ิก าลงัการผลติ
และประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้า และอตัราคดิลด 

 
• สอบถามบริษัทจัดการฯ ในเชิงทดสอบเกี่ยวกับ 
ความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลดที่ใช้  ว่าเป็น
วธิกีารทีใ่ชโ้ดยแพรห่ลายในอุตสาหกรรม และตวัแปร
ที่ใช้หาค่าความเสี่ยงเฉพาะตัว (Individual risk 
premium) เหมาะสมกบัความเสีย่งของกองทุนรวมฯ 

 
จากวธิกีารตรวจสอบขา้งตน้ ขา้พเจา้พบวา่ขอ้สมมตฐิาน
หลกัทีน่ ามาใชใ้นการประเมนิการวดัมูลค่าของเงนิลงทุน
มีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับข้อมูลทาง
การตลาดและอุตสาหกรรม 

  

 

ข้อมลูอ่ืน  
 

บรษิทัจดัการฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึ
งบการเงนิ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้
ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิ หรอืกบัความรูท้ี่ได้รบัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ 
เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบับรษิทัจดัการฯ 
 
ความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการฯ ต่องบการเงิน  
 

บรษิทัจดัการฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้ โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่บรษิัทจดัการฯ พจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงนิ บรษิทัจดัการฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบั 
การด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่บรษิทัจดัการฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนรวมฯ หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 



 

  

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจาก 
การแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบญัชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ 
ในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ 
หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต 
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะ

เกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ง
เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเสีย่งที่ไม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่า
ความเสีย่งที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใชเ่พื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายใน
ของกองทุนรวมฯ 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่บรษิทัจดัการฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัช ีและการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยบรษิทัจดัการฯ 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของบรษิัทจดัการฯ 
จากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอื
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการ
ด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้ใน
รายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้า
การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถงึวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนรวมฯ ตอ้งหยดุการด าเนนิงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิ 
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่



 

  

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบับรษิทัจดัการฯ ในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพรอ่งทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่บริษัทจัดการฯ ว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องกับ 
ความเป็นอสิระและไดส้ื่อสารกบับรษิทัจดัการฯ เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่า 
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช ้
เพือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องทีส่ื่อสารกบับรษิทัจดัการฯ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิ 
ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบญัช ี
เวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์
ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  
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