
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินสาํหรับปีสิ/นสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2562 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) ตามลาํดับ ซึ4 ง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนรวม

และงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง 

การเปลี4ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลี4ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด

รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ/นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึ4 งประกอบดว้ยสรุปนโยบายการ

บญัชีที4สาํคญัและเรื4องอื4นๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี/แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ/นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที4ควรในสาระสาํคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที4กาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที4เกี4ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม

ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื4นๆ ซึ4 งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี/  ขา้พเจา้เชื4อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที4ขา้พเจา้

ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื4อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรืF องสาํคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื4 องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื4 องต่างๆ ที4มีนัยสําคญัที4สุดตามดุลยพินิจเยี4ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื4องเหล่านี/มาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั/งนี/ขา้พเจา้

ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื4องเหล่านี/  
 

 

การทดสอบการดอ้ยค่าของมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ  

ค่าความนิยม 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ญ), 4 (ฏ), 4 (ฐ), 4 (ฒ), 12, 17, 18  

เรืIองสําคญัในการตรวจสอบ  ได้ตรวจสอบเรืIองดงักล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการลงทุนและดาํเนินธุรกิจในหลาย

ประเทศ และมีความเสี4ยงจากปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น ความ

ผนัผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง ข้อกฎหมายและระเบียบ

การคา้ต่างๆ การเปลี4ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ภูมิอากาศ 

และโรคภยั ดงันั/น จึงมีความเสี4ยงที4ผลการดาํเนินงานของ 

บางธุรกิจและการลงทุนในบางประเทศอาจไม่เป็นไปตามการ

คาดการณ์และประมาณการแรกเริ4มอยา่งมีนยัสาํคญั และอาจ

ส่งผลใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าที4คาดวา่จะ

ไดรั้บคืนซึ4งอาจทาํใหเ้กิดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื4 องนี/ เป็นเรื4 องสําคญัในการตรวจสอบ

เนื4องจากการทดสอบการด้อยค่าของผูบ้ริหารเกี4ยวขอ้งกบั 

การใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัสาํคญั  

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 

• การประเมินการพิจารณาของผูบ้ริหารเกี4ยวกบัความ

สมเหตุสมผลของขอ้บ่งชี/ และการทดสอบการดอ้ยค่า

ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ที4ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ และค่าความนิยม รวมทั/งประเมิน

ข้อสมมติที4สําคัญซึ4 งสนับสนุนการคาดการณ์ของ

ผูบ้ริหาร  

• การสอบถามผูบ้ริหารเกี4ยวกบัแบบจาํลองการคิดลด
กระแสเงินสด รวมถึงการทาํความเข้าใจธุรกิจและ     

กลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• การประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติที4สาํคญัที4ใช้

ในการจัดทําประมาณกระแสเงินสดที4จะได้รับใน

อนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันของผูบ้ริหาร โดย

เปรียบเทียบขอ้สมมติหลกักบัแหล่งขอ้มูลทั/งภายใน

และภายนอก พิจารณาความแม่นยาํของประมาณการ

กระแสเงินสดโดยเปรียบเทียบประมาณการในอดีตกบั

ผลการดาํเนินงานที4เกิดขึ/นจริง และสุ่มทดสอบขอ้มูล

และขอ้สมมติหลกัที4ใชใ้นแบบจาํลองคิดลดกระแสเงิน

สดตลอดจนทดสอบการคาํนวณ 

• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที4เกี4ยวขอ้ง 
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การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ฝ) และ 28  

เรืIองสําคญัในการตรวจสอบ  ได้ตรวจสอบเรืIองดงักล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีที4คาํนวณจากผลแตกต่างชั4วคราวและขาดทุนทาง

ภาษีที4ยงัไม่ไดใ้ช ้โดยการพิจารณาประมาณการกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตว่าจะมีเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผล

แตกต่างชั4วคราวและขาดทุนทางภาษีก่อนวนัที4ขาดทุน

ทางภาษีที4จะหมดอายหุรือไม่  

ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื4องนี/ เป็นเรื4องสาํคญัในการตรวจสอบ

เนื4 องจากการพิจารณาประมาณการกําไรทางภาษี 

ในอนาคตของผูบ้ริหารเกี4ยวขอ้งกบัการใช้ดุลยพินิจใน

การกาํหนดขอ้สมมติที4มีนยัสาํคญั  

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 

• การประเมินขอ้สมมติที4ผูบ้ริหารใชใ้นการประมาณการ

กําไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

เปรียบเทียบขอ้สมมติที4สาํคญัที4ผูบ้ริหารใชใ้นการจดัทาํ

ประมาณการกาํไรทางภาษีกบัแหล่งขอ้มูลทั/งภายในและ

ภายนอก และพิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณ

การกาํไรทางภาษีโดยการเปรียบเทียบประมาณการกาํไร

ทางภาษีในอดีตกบัผลการดาํเนินงานที4เกิดขึ/นจริง และ

แผนการดาํเนินงาน 

• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที4เกี4ยวขอ้ง 

 

การวดัมูลค่าสินทรัพยชี์วภาพ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ซ) และ 10 

เรืIองสําคญัในการตรวจสอบ  ได้ตรวจสอบเรืIองดงักล่าวอย่างไร  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพบางประเภทด้วย

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผูบ้ริหารประเมิน

มูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด และมี

การใชข้อ้มูลที4ไม่สามารถสงัเกตไดที้4มีนยัสาํคญั เช่น ราคา

ที4อา้งอิงราคาตลาด ณ วนัสิ/นรอบระยะเวลารายงาน  

ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื4องนี/ เป็นเรื4องสาํคญัในการตรวจสอบ

เนื4องจากการประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ

ของผูบ้ริหารเกี4ยวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจที4มีนยัสาํคญั 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 

• การประเมินวิธีการที4ผูบ้ริหารใชใ้นการพิจารณาวดัมูลค่า

สินทรัพยชี์วภาพ ขอ้มูลที4ใชใ้นการจดัประเภท การแบ่ง

อายุ นํ/ าหนักและปริมาณของสินทรัพย์ชีวภาพ และ

เปรียบเทียบราคาอา้งอิงที4กลุ่มบริษทันาํมาใชใ้นการวดั

มูลค่ากบัแหล่งขอ้มูลทั/งภายในและภายนอกและราคา

ตลาดที4มีอยู ่ณ วนัที4ในรายงาน  

• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที4เกี4ยวขอ้ง 
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ข้อมลูอืFน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื4น ขอ้มูลอื4นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ4 งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที4อยูใ่นรายงานนั/น ซึ4 งคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม

ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที4ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี/   

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื4นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เชื4อมั4นต่อขอ้มูลอื4น  

 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที4เกี4ยวเนื4องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอื4น

ตามที4ระบุขา้งตน้เมื4อจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอื4นมีความขดัแยง้ที4มีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ที4ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื4นมีการแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

 

เมื4อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้

ตอ้งสื4อสารเรื4องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที4ในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีFในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที4รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี/ โดยถูกตอ้งตามที4

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี4ยวกบัการควบคุมภายในที4ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื4อให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที4ปราศจากการแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื4อง เปิดเผยเรื4องที4เกี4ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื4อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื4องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั/งใจที4จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื4องต่อไปได ้

 

ผูมี้หนา้ที4ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที4ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื4อใหไ้ดค้วามเชื4อมั4นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ4งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื4อมั4นอยา่งสมเหตุสมผลคือความ

เชื4อมั4นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที4มีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื4อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านี/   
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี4ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเสี4 ยงจากการแสดงข้อมูลที4ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและ         
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื4อ

ตอบสนองต่อความเสี4ยงเหล่านั/น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที4เพียงพอและเหมาะสมเพื4อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี4ยงที4ไม่พบขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ4 งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง

กวา่ความเสี4ยงที4เกิดจากขอ้ผิดพลาดเนื4องจากการทุจริตอาจเกี4ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 

การตั/งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที4ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที4เกี4ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื4อออกแบบวิธีการตรวจสอบที4เหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื4อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทัและบริษทั  
 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที4ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลที4เกี4ยวขอ้งซึ4งจดัทาํขึ/นโดยผูบ้ริหาร 

 

• สรุปเกี4ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื4องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีที4ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที4มีสาระสาํคญัที4เกี4ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที4อาจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื4องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้

ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที4มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที4เกี4ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี4ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ/นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที4

ไดรั้บจนถึงวนัที4ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น

เหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื4อง  
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• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื/อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที4ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูล

โดยถูกตอ้งตามที4ควรหรือไม่  

 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที4เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี4ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื4อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดสื้4อสารกบัผูมี้หนา้ที4ในการกาํกบัดูแลในเรื4องต่างๆ ที4สาํคญัซึ4 งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที4ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที4มีนยัสําคญัที4พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที4มีนยัสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที4ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที4เกี4ยวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดสื้4อสารกบัผูมี้หนา้ที4ในการกาํกบัดูแลเกี4ยวกบัความสัมพนัธ์ทั/งหมดตลอดจนเรื4องอื4นซึ4 งขา้พเจา้เชื4อว่ามี

เหตุผลที4บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที4ขา้พเจา้ใชเ้พื4อป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ  

 

จากเรื4 องที4สื4อสารกับผูมี้หน้าที4ในการกาํกับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเรื4 องต่างๆ ที4มีนัยสําคญัที4สุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื4องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื4อง

เหล่านี/ ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี4ยวกบัเรื4องดงักล่าว หรือใน

สถานการณ์ที4ยากที4จะเกิดขึ/น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื4อสารเรื4 องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก

การสื4อสารดงักล่าว 

 

 

 

 

(นายเจริญ ผูส้มัฤทธิd เลิศ)                             
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