
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินสาํหรับปีสิ/นสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2563 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) และ

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

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนรวม

และงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง 

การเปลีLยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลีLยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด

รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิVนสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึL งประกอบดว้ยสรุปนโยบายการ

บญัชีทีLสาํคญัและเรืLองอืLนๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีVแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิVนสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามทีLควรในสาระสาํคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีLกาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนทีLเกีLยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม

ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืLนๆ ซึL งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านีV  ขา้พเจา้เชืLอว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีLขา้พเจา้

ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพืLอใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรืF องสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เรืL องสําคญัในการตรวจสอบคือเรืL องต่างๆ ทีLมีนัยสําคญัทีLสุดตามดุลยพินิจเยีLยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืLองเหล่านีVมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัVงนีVขา้พเจา้

ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืLองเหล่านีV  

 

การทดสอบการดอ้ยค่าของมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ทีLดิน อาคารและอุปกรณ์ และ ค่าความนิยม 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ข), 4 (ฎ), 4 (ฏ), 4 (ฑ), 4 (ฒ), 12, 16 และ 18 

เรื@องสําคญัในการตรวจสอบ  ได้ตรวจสอบเรื@องดงักล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการลงทุนและดาํเนินธุรกิจในหลาย

ประเทศ และมีความเสีLยงจากปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น ความ

ผนัผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง ขอ้กฎหมายและระเบียบ

การคา้ต่างๆ การเปลีLยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ภูมิอากาศ 

และโรคภยั ดงันัVน จึงมีความเสีLยงทีLผลการดาํเนินงานของ

บางธุรกิจและการลงทุนในบางประเทศอาจไม่เป็นไปตาม

การคาดการณ์และประมาณการแรกเริLมอยา่งมีนยัสาํคญั และ

อาจส่งผลใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าทีLคาด

วา่จะไดรั้บคืนซึLงอาจทาํใหเ้กิดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืLองนีV เป็นเรืLองสําคญัในการตรวจสอบ

เนืLองจากการทดสอบการดอ้ยค่าของผูบ้ริหารเกีLยวขอ้งกบั 

การใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัสาํคญั  

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 

• การประเมินการพิจารณาของผูบ้ริหารเกีLยวกบัความ
สมเหตุสมผลของขอ้บ่งชีV และการทดสอบการดอ้ยค่า

ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ทีLดิน อาคารและอุปกรณ์ 

และค่าความนิยม รวมทัVง ประเมินขอ้สมมติทีLสาํคญัซึLง

สนบัสนุนการคาดการณ์ของผูบ้ริหาร  

• การสอบถามผูบ้ริหารเกีLยวกบัแบบจาํลองการคิดลด
กระแสเงินสด รวมถึงการทาํความเขา้ใจธุรกิจและ      

กลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• การประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติทีLสาํคญัทีLใช้

ในการจัดทาํประมาณกระแสเงินสดทีLจะได้รับใน

อนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันของผูบ้ริหาร โดย

เปรียบเทียบขอ้สมมติหลกักบัแหล่งขอ้มูลทัVงภายใน

และภายนอก พิจารณาความแม่นยาํของประมาณการ

กระแสเงินสดโดยเปรียบเทียบประมาณการในอดีตกบั

ผลการดาํเนินงานทีLเกิดขึVนจริง และสุ่มทดสอบขอ้มูล

และขอ้สมมติหลกัทีLใช้ในแบบจาํลองคิดลดกระแส

เงินสดตลอดจนทดสอบการคาํนวณ 

• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีLเกีLยวขอ้ง 

 

 

 



 

 

3 

 

การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (บ) และ 29 

เรื@องสําคญัในการตรวจสอบ  ได้ตรวจสอบเรื@องดงักล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีทีLคาํนวณจากผลแตกต่างชัLวคราวและขาดทุนทาง

ภาษีทีLยงัไม่ไดใ้ช ้โดยการพิจารณาประมาณการกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตวา่จะมีเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผล

แตกต่างชัLวคราวและขาดทุนทางภาษีก่อนวนัทีLขาดทุน

ทางภาษีทีLจะหมดอายหุรือไม่  

ข้าพเจ้าได้พิจารณาเ รืL องนีV เ ป็นเ รืL องสําคัญในการ

ตรวจสอบเนืLองจากการพิจารณาประมาณการกาํไรทางภาษี

ในอนาคตของผูบ้ริหารเกีLยวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจใน

การกาํหนดขอ้สมมติทีLมีนยัสาํคญั  

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 

• การประเมินขอ้สมมติทีLผูบ้ริหารใช้ในการประมาณการ

กําไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

เปรียบเทียบขอ้สมมติทีLสําคญัทีLผูบ้ริหารใชใ้นการจดัทาํ

ประมาณการกาํไรทางภาษีกบัแหล่งขอ้มูลทัVงภายในและ

ภายนอก และพิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณ

การกาํไรทางภาษีโดยการเปรียบเทียบประมาณการกาํไร

ทางภาษีในอดีตกบัผลการดาํเนินงานทีLเกิดขึVนจริง และ

แผนการดาํเนินงาน 

• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีLเกีLยวขอ้ง 

 

การวดัมูลค่าสินทรัพยชี์วภาพ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ซ) และ 11 

เรื@องสําคญัในการตรวจสอบ  ได้ตรวจสอบเรื@องดงักล่าวอย่างไร  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพบางประเภทด้วย

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผูบ้ริหารประเมิน

มูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด และมี

การใชข้อ้มูลทีLไม่สามารถสงัเกตไดที้Lมีนยัสาํคญั เช่น ราคา

ทีLอา้งอิงราคาตลาด ณ วนัสิVนรอบระยะเวลารายงาน  

ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืLองนีV เป็นเรืLองสาํคญัในการตรวจสอบ

เนืLองจากการประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ

ของผูบ้ริหารเกีLยวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจทีLมีนยัสาํคญั 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 

• การประเมินวิธีการทีLผูบ้ริหารใชใ้นการพิจารณาวดัมูลค่า

สินทรัพยชี์วภาพ ขอ้มูลทีLใชใ้นการจดัประเภท การแบ่ง

อายุ นํV าหนักและปริมาณของสินทรัพย์ชีวภาพ และ

เปรียบเทียบราคาอา้งอิงทีLกลุ่มบริษทันาํมาใชใ้นการวดั

มูลค่ากบัแหล่งขอ้มูลทัVงภายในและภายนอกและราคา

ตลาดทีLมีอยู ่ณ วนัทีLในรายงาน  

• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีLเกีLยวขอ้ง 
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ข้อมลูอืFน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืLน ขอ้มูลอืLนประกอบดว้ยขอ้มูลซึL งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีทีLอยูใ่นรายงานนัVน ซึL งคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม

ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีLในรายงานของผูส้อบบญัชีนีV   

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืLนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เชืLอมัLนต่อขอ้มูลอืLน  

 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีLเกีLยวเนืLองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอืLน

ตามทีLระบุขา้งตน้เมืLอจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอืLนมีความขดัแยง้ทีLมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ทีLไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอืLนมีการแสดงขอ้มูลทีLขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

 

เมืLอขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลทีLขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้

ตอ้งสืLอสารเรืLองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีLในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีFในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีLรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีV โดยถูกตอ้งตามทีL

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีLยวกบัการควบคุมภายในทีLผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพืLอให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีLปราศจากการแสดงขอ้มูลทีLขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืLอง เปิดเผยเรืLองทีLเกีLยวกบัการดาํเนินงานต่อเนืLอง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืLองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัVงใจทีLจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืLองต่อไปได ้

 

ผูมี้หนา้ทีLในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีLในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พืLอใหไ้ดค้วามเชืLอมัLนอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีLขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึL งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชืLอมัLนอย่างสมเหตุสมผลคือ

ความเชืLอมัLนในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลทีLขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีLมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีLขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมืLอคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการทีLขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านีV   
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีLยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเสีL ยงจากการแสดงข้อมูลทีLขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและ         
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพืLอ

ตอบสนองต่อความเสีLยงเหล่านัVน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีLเพียงพอและเหมาะสมเพืLอเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีLยงทีLไม่พบขอ้มูลทีLขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึL งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง

กวา่ความเสีLยงทีLเกิดจากขอ้ผิดพลาดเนืLองจากการทุจริตอาจเกีLยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 

การตัVงใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีLไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีLเกีLยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพืLอออกแบบวิธีการตรวจสอบทีLเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืLอวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทัและบริษทั  
 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีLผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลทีLเกีLยวขอ้งซึLงจดัทาํขึVนโดยผูบ้ริหาร 

 

• สรุปเกีLยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืLองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีทีLไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีLมีสาระสาํคญัทีLเกีLยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีLอาจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืLองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้

ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีLมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีLเกีLยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลีLยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึVนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีL

ไดรั้บจนถึงวนัทีLในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น

เหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืLอง  
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• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนืVอหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีLทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูล

โดยถูกตอ้งตามทีLควรหรือไม่  

 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีLเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกีLยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพืLอแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดสื้Lอสารกบัผูมี้หนา้ทีLในการกาํกบัดูแลในเรืLองต่างๆ ทีLสาํคญัซึL งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีLไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีLมีนยัสําคญัทีLพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีLมีนยัสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีLในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีLเกีLยวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดสื้Lอสารกบัผูมี้หนา้ทีLในการกาํกบัดูแลเกีLยวกบัความสัมพนัธ์ทัVงหมดตลอดจนเรืLองอืLนซึL งขา้พเจา้เชืLอว่ามี

เหตุผลทีLบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีLขา้พเจา้ใชเ้พืLอป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ  

 

จากเรืL องทีLสืLอสารกับผูมี้หน้าทีLในการกาํกับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเรืL องต่างๆ ทีLมีนัยสําคญัทีLสุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืLองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืLอง

เหล่านีV ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีLยวกบัเรืLองดงักล่าว หรือใน

สถานการณ์ทีLยากทีLจะเกิดขึVน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสืLอสารเรืL องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะ

จากการสืLอสารดงักล่าว 
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