
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้
ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 



 
 

2 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

การรับรู้และการวดัมูลค่าสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก) และ 4.5 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร  

เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัได้เขา้ซ้ือบริษทัแห่ง
หน่ึงซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัดา้นการผลิตและจ าหน่ายอาหาร 
แช่แข็งพร้อมรับประทานในสหรัฐอเมริกา ทั้ งน้ี  ณ ว ันท่ี
รายงาน กลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินสรุปมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีซ้ือ ผูบ้ริหารไดป้ระมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาท่ีระบุได ้
และหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี เพื่อใช้ในการ 
บันทึกบัญชี โดยพิจารณาจากร่างรายงานการประเมินท่ี 
ไดรั้บจากผูป้ระเมินราคาอิสระ  

ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ
เน่ืองจากการบัญชีส าหรับการซ้ือธุรกิจเป็นเร่ืองท่ีซับซ้อน  
การระบุและวัดมูลค่าของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์
ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมี
นัยส าคัญ  และการเข้าซ้ือธุรกิจดังกล่าวมีจ านวนเงินท่ี มี
นยัส าคญั 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 

 การให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินมูลค่าของเคพีเอ็มจี
พิจารณาวิธีการประเมินมูลค่าและการระบุสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีได้มาท่ีส าคัญ ตลอดจนการสอบถาม
เก่ียวกบัความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระของ
ผูป้ระเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษทั 

 การประเมินข้อสมมติหลักท่ีกลุ่มบริษัทใช้ในการ
ก าหนดมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลในร่างรายงานการ
ประเมินท่ีได้รับจากผูป้ระเมินราคาอิสระ เช่น อตัรา 
คิดลด อตัราการเติบโตในระยะยาว อตัราภาษี อตัรา 
ค่าสิทธิ อตัราการรักษาลูกคา้ในอดีต และประมาณการ
ผลประกอบการของธุรกิจในอนาคต   

 การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การทดสอบการดอ้ยค่าของมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าความนิยม 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ญ), 3 (ฏ), 3 (ฐ), 3 (ฒ), 11, 17, 18 และ 19 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการลงทุนและด าเนินธุรกิจในหลาย
ประเทศ และมีความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น ความ
ผนัผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง ข้อกฎหมายและระเบียบ
การคา้ต่างๆ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ภูมิอากาศ 
และโรคภัย ดังนั้ น จึงมีความเส่ียงท่ีผลการด าเนินงานของ 
บางธุรกิจและการลงทุนในบางประเทศอาจไม่เป็นไปตาม
ความคาดการณ์และประมาณการแรกเร่ิมอย่างมีนัยส าคญั 
และอาจส่งผลให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนซ่ึงอาจท าใหเ้กิดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ
เน่ืองจากการทดสอบการด้อยค่าของผูบ้ริหารเก่ียวขอ้งกับ 
การใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัส าคญั  

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 

 การประเมินการพิจารณาของผูบ้ริหารเก่ียวกบัความ
สมเหตุสมผลของขอ้บ่งช้ีและการทดสอบการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และค่าความนิยม รวมทั้งประเมินขอ้สมมติท่ี
ส าคญัซ่ึงสนบัสนุนการคาดการณ์ของผูบ้ริหาร  

 การสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัแบบจ าลองการคิดลด
กระแสเงินสด รวมถึงการท าความเขา้ใจธุรกิจ กลยทุธ์
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั สุ่มทดสอบขอ้มูลและขอ้
สมมติหลักท่ีใช้ในแบบจ าลองคิดลดกระแสเงินสด
ตลอดจนทดสอบการค านวณ 

 การประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใช้
ในการจัดท าประมาณกระแสเงินสดท่ีจะได้รับใน
อนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันของผู ้บริหาร โดย
เปรียบเทียบขอ้สมมติหลกักับแหล่งขอ้มูลทั้งภายใน
และภายนอก พิจารณาความแม่นย  าของประมาณการ
กระแสเงินสดโดยเปรียบเทียบประมาณการในอดีตกบั
ผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง และทดสอบความ
ถูกตอ้งของการค านวณการดอ้ยค่า  

 การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ป) และ 21  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีท่ีค  านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้โดยการพิจารณาประมาณการก าไรทาง
ภาษีในอนาคตว่าจะมีเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผล
แตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีก่อนวนัท่ีขาดทุน
ทางภาษีท่ีจะหมดอายหุรือไม่  

ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ
เน่ื องจากการพิ จารณ าประมาณ การก าไรทางภาษี 
ในอนาคตของผูบ้ริหารเก่ียวขอ้งกับการใช้ดุลยพินิจใน
การก าหนดขอ้สมมติท่ีมีนยัส าคญั  

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 

 การประเมินขอ้สมมติท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประมาณการ
ก าไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
เปรียบเทียบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการจดัท า
ประมาณการก าไรทางภาษีกบัแหล่งขอ้มูลทั้งภายในและ
ภายนอก และพิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณ
การก าไรทางภาษีโดยการเปรียบเทียบประมาณการก าไร
ทางภาษีในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง และ
แผนการด าเนินงาน 

 การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
การวดัมูลค่าสินทรัพยชี์วภาพ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ซ) และ 9 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร  

กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพบางประเภทด้วย
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผูบ้ริหารประเมิน
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด และมี
การใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดท่ี้มีนยัส าคญั เช่น ราคา
ท่ีอา้งอิงราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ
เน่ืองจากการประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ
ของผูบ้ริหารเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส าคญั 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 

 การประเมินวิธีการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการพิจารณาวดัมูลค่า
สินทรัพยชี์วภาพ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัประเภท การแบ่ง
อายุ น ้ าหนักและปริมาณของสินทรัพย์ชีวภาพ และ
เปรียบเทียบราคาอา้งอิงท่ีกลุ่มบริษทัน ามาใช้ในการวดั
มูลค่ากับแหล่งขอ้มูลทั้ งภายในและภายนอกและราคา
ตลาดท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในรายงาน  

 การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 ของขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงเปิดเผยว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัได้
บนัทึกรายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงวิธีการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
จากวิธีแยกรายโครงการเป็นวิธีรวมทุกโครงการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2553 จนถึงปี 2558 การเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ท าให้กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาษีเงินได้ท่ีต้องจ่ายช าระเพิ่มเติม เป็นจ านวนเงิน 1,320 ล้านบาทและ 1,096 ล้านบาท
ตามล าดบั ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัได้จ่ายช าระภาษีเงินได้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 และได้บนัทึกภาษี 
เงินไดด้งักล่าวในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมี
เง่ือนไขในเร่ืองน้ี 
 
ข้อมลูอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
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ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• การระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ        
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 
การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั  

 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหารสรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ี
เก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบั
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบ ท่ีท าให้มีการน าเสนอ
ขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บ
ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ  
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6112 
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