
  

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์
 
งบการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 



 

  

รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงนิแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
(“กองทุนรวมฯ”) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการด าเนินงาน รวมถึงกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  
ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิของกองทุนรวมฯ ประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธสิ าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว้ในส่วนของความ
รบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทุนรวม
ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ 
ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็
ของขา้พเจา้ 
 



 

  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า  
ในการตรวจสอบงบการเงนิส าหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในสญัญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ และไดน้ าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิท
ของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยก
ต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การวัดมู ล ค่ าของเงินลงทุ น ในสัญญ าโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 4.2 นโยบาย
การบญัชี เรื่อง การวดัมูลค่าเงนิลงทุน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 10 เงนิลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
 
กองทุนรวมฯ ลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า (“สญัญาฯ”) จากโรงไฟฟ้าของ
บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร์ 1 จ ากดั (“ABP1”) และ
บรษิัท อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 2 จ ากดั (“ABP2”) เพื่อ
รบัโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการผลติไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าทัง้สองแห่ง ในปี พ.ศ. 2562 สัญญากับ 
ABP1 ได้สิ้นสุดลง คงเหลือเงินลงทุนในสัญญากับ 
ABP2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินลงทุนใน
สญัญาฯ มีมูลค่าตามบญัชจี านวน 1,973.84 ล้านบาท 
และมขีาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของ
เงินลงทุนเป็นจ านวน 34.5 ล้านบาท ซึ่งถูกรับรู้ใน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขา้พเจา้ตรวจสอบเรื่องนี้โดยวธิกีารตรวจสอบ ดงัต่อไปนี้ 
 
ขา้พเจ้าสอบถามบรษิัทจดัการฯ และผู้ประเมนิราคา
อิสระเพื่อท าความเข้าใจวิธีการที่ใช้ในการวดัมูลค่า
ยุตธิรรมและขอ้สมมตฐิานส าคญัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ขา้พเจ้าประเมนิความรูค้วามสามารถ ความเที่ยงธรรม 
และความเป็นอสิระของผูป้ระเมนิราคาอสิระ  
 
ข้าพเจ้าประเมินวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยการ
เปรยีบเทยีบกบัแนวทางการประเมนิทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม 
รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐาน
หลกัดว้ยวธิกีาร ดงันี้  
 
• ทดสอบความถูกต้องของอตัราค่าไฟฟ้าโดยการ

เปรยีบเทยีบกบัสตูรการค านวณอตัราค่าไฟฟ้าตาม
สญัญาซื้อขายไฟฟ้าของ ABP2 

• ทดสอบอัตราก าลังการผลิตและประสิทธิภาพ 
ของโรงไฟฟ้าที่ประมาณขึ้น โดยเปรยีบเทียบกับ
การคาดการณ์ผลการด าเนินงานของ ABP2 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้ไดเ้ปรยีบเทยีบกบัแหล่งขอ้มูล
ในอุตสาหกรรม และสอบถามบริษัทจัดการฯ  
เพื่อประเมนิว่าอตัราดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล
หรอืไม่  
 
 



 

  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

แนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ กองทุนรวม
โครงสรา้งพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้ง
พื้นฐาน ก าหนดให้กิจการต้องวดัมูลค่าเงนิลงทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ในงบการเงนิ บรษิัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั (“บรษิัทจดัการฯ”) ได้
จัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระท าการประเมินมูลค่า
ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในสญัญาฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
พ .ศ . 2563 ด้วยวิธีพิ จารณ าจากรายได้  ( Income 
Approach) ภายใตว้ธินีี้กระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดว่า
จะไดร้บัจนถงึวนัหมดอายุสญัญาจะถูกประมาณการและ
คดิลดกระแสเงนิสดใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน
ดว้ยอตัราคดิลดทีก่ าหนดขึน้ 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากมูลค่าตาม
บญัชขีองเงนิลงทุนมสีาระส าคญั คดิเป็นร้อยละ 93.61 
ของสินทรพัย์รวม และวิธีการวดัมูลค่าต้องอาศยัดุลย
พนิิจและการประมาณการของบรษิทัจดัการฯ ประมาณ
การที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานที่ส าคญัที่น ามาใช้ ได้แก่ 
อตัราค่าไฟฟ้า ราคาก๊าซธรรมชาติ ก าลงัการผลิตและ
ประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้า และอตัราคดิลด 

• ประเมินประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่
คาดว่าจะได้รบัจาก ABP2 โดยเปรียบเทียบกับ
ขอ้มูลในอดตี และประเมนิความสมเหตุสมผลโดย
ค านึงถึงทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่
เกี่ยวข้อง เช่น แผนการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 
อุปสงค์การใชไ้ฟฟ้า และสถานการณ์ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ของโรงไฟฟ้า 

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

 
จากวธิกีารตรวจสอบขา้งตน้ ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมตฐิาน
หลักที่น ามาใช้ในการประเมินการวัดมูลค่าของ 
เงนิลงทุนมคีวามสมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
ทางการตลาดและอุตสาหกรรม และมูลค่ายุติธรรม
ของเงนิลงทุนอยู่ในช่วงทีย่อมรบัได ้

  

 
ข้อมูลอ่ืน  
 

บรษิทัจดัการฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัที่
ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 

ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงนิคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีาร
แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 

เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบับรษิทัจดัการฯ 



 

  

ความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการฯ ต่องบการเงิน 
 

บรษิัทจดัการฯ มหีน้าที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบตั ิ
ทางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบ  
จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่บรษิัท
จดัการฯ รวมพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงนิ บรษิัทจดัการฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนรวมในการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบั  
การด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่บริษัทจดัการฯ มีความตัง้ใจที่จะเลิกกองทุนรวม หรือหยุดด าเนินงาน หรอืไม่
สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้
 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรือข้อผิดพลาด และ  
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ 
หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหล่านี้ 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต 
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิ  ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ง
เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่า
ความเสีย่งที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายใน
ของกองทุนรวมฯ 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่บรษิทัจดัการฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยบรษิทัจดัการฯ 



 

  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของบรษิัทจดัการฯ 
รวมจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุ นรวมในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น
รายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจา้โดยให้ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้า
การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถงึวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนรวมตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิ 
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

 
ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบับรษิทัจดัการฯ ในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่บรษิทัจดัการฯ ว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็น
อสิระและได้สื่อสารกบับรษิัทจดัการฯ เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผล 
ทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกบับรษิทัจดัการฯ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิ 
ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชี
เวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์
ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
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