
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลาํดับ ซึง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนรวม

และงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง 

การเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด

รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการ

บญัชีทีสาํคญัและเรืองอนืๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตาม

ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้

ไดรั้บเพยีงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของ

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันีขา้พเจา้

ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรบัเรืองเหล่านี 

 

การรับรู้และการวดัมูลค่าสินทรัพยที์ไดม้าและหนีสินทีรับมาจากการซือธุรกิจ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก)  และ 5 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ  ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร 

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทได้เข ้าซือธุรกิจในประเทศ

รัสเซีย ทังนี ณ วันทีรายงาน กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการ

ประเมินสรุปมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีซือ ผูบ้ริหาร

ไดป้ระมาณมูลค่าทีคาดวา่จะใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพย์ทีได้มาทีระบุได้ และหนีสินทีรับมาจากการซือ

ธุรกิจนีเพอืใชใ้นการบนัทึกบญัชี  

ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองนีเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ

เนืองจากการบญัชีสําหรับการซือธุรกิจเป็นเรืองทีซับซ้อน 

การระบุและวัดมูลค่าของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที

ไดม้าและหนีสินทีรับมาเป็นเรืองทีตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมี

นยัสาํคญั 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 

 การให้ผูเ้ชียวชาญดา้นการประเมินมูลค่าของเคพีเอม็จี

พิจารณาวิธีการประเมินมูลค่าและการระบุสินทรัพย์

และหนีสินทีได้มาทีสําคัญ ตลอดจนการสอบถาม

เกียวกบัความรู้ ความสามารถ และความเป็นอสิระของ

ผูป้ระเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษทั 

 การประเมินข้อสมมติหลักทีกลุ่มบริษัทใช้ในการ

กําหนดมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลในรายงานการ

ประเมินทีไดร้ับจากผูป้ระเมินราคาอิสระ เช่น อตัรา

คิดลด อตัราการเติบโตในระยะยาว อัตราภาษี และ

ประมาณการผลประกอบการของธุรกิจในอนาคต 

 การประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพย์ที

ได้มาและหนีสินทีรับมาทีสําคัญทีจัดทําโดยกลุ่ม

บริษทัและการสอบถามผูบ้ริหารถึงวิธีการทีใชใ้นการ

ประมาณมูลคา่ทีคาดวา่จะใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยตุิธรรม 

 การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้ง 
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การทดสอบการดอ้ยค่าของมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ และ คา่ความนิยม 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ข), 3 (ฎ), 3 (ฏ), 3 (ณ), 10, 14 และ 16 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ  ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการลงทุนและดาํเนินธุรกิจในหลาย

ประเทศ และมีความเสียงจากปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น ความ

ผนัผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง ข้อกฎหมายและระเบียบ

การคา้ต่างๆ การเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ภูมิอากาศ 

และโรคภยั ดงันนั จึงมีความเสียงทีผลการดําเนินงานของ

บางธุรกิจและการลงทุนในบางประเทศอาจไม่เป็นไปตาม

การคาดการณ์และประมาณการแรกเริมอยา่งมีนยัสาํคญั และ

อาจส่งผลใหมู้ลคา่ตามบญัชีของสินทรพัยสู์งกวา่มูลคา่ทีคาด

วา่จะไดรั้บคืนซึงอาจทาํให้เกิดผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  

ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองนีเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ

เนืองจากการทดสอบการด้อยค่าของผูบ้ริหารเกียวขอ้งกับ 

การใชดุ้ลยพนิิจอยา่งมีนยัสาํคญั  

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 

 การประเมินการพิจารณาของผูบ้ริหารเกียวกับความ

สมเหตุสมผลของขอ้บ่งชีและการทดสอบการดอ้ยค่า

ของเงินลงทุนในบริษทัย่อย ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

และคา่ความนิยม รวมทงั ประเมินขอ้สมมติทีสาํคญัซึง

สนบัสนุนการคาดการณ์ของผูบ้ริหาร  

 การสอบถามผูบ้ริหารเกียวกับแบบจาํลองการคิดลด

กระแสเงินสด รวมถึงการทาํความเข้าใจธุรกิจและ     

กลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 การประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติทีสาํคญัทีใช้

ในการจัดทาํประมาณกระแสเงินสดทีจะได้รับใน

อนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันของผู ้บริหาร โดย

เปรียบเทียบขอ้สมมติหลักกับแหล่งข้อมูลทงัภายใน

และภายนอก พิจารณาความแม่นยาํของประมาณการ

กระแสเงินสดโดยเปรียบเทียบประมาณการในอดีตกบั

ผลการดาํเนินงานทีเกิดขึนจริง และสุ่มทดสอบขอ้มูล

และขอ้สมมติหลักทีใช้ในแบบจาํลองคิดลดกระแส

เงินสดตลอดจนทดสอบการคาํนวณ 

 การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้ง 
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การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (บ) และ 27 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ  ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีทีคาํนวณจากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนทาง

ภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้โดยการพิจารณาประมาณการกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตวา่จะมีเพยีงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผล

แตกต่างชัวคราวและขาดทุนทางภาษีก่อนวนัทีขาดทุน

ทางภาษีทีจะหมดอายหุรือไม่  

ข้าพเ จ้า ได้พิจารณาเ รืองนี เ ป็นเ รืองสํา คัญใ นกา ร

ตรวจสอบเนืองจากการพิจารณาประมาณการกาํไรทางภาษี

ในอนาคตของผูบ้ริหารเกียวขอ้งกับการใช้ดุลยพินิจใน

การกาํหนดขอ้สมมติทีมีนยัสาํคญั  

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 

 การสอบถามผูบ้ริหารเพือทาํความเขา้ใจเกียวกบัการ

ประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคต 

 การประเมินขอ้สมมติทีผูบ้ริหารใช้ในการประมาณการ

กําไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

เปรียบเทียบข้อสมมติทีสาํคญัทีผูบ้ริหารใช้ในการจัดทาํ

ประมาณการกาํไรทางภาษีกบัแหล่งขอ้มูลทงัภายในและ

ภายนอก และพิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณ

การกาํไรทางภาษีโดยการเปรียบเทียบประมาณการกาํไร

ทางภาษีในอดีตกับผลการดาํเนินงานทีเกิดขึนจริง และ

แผนการดาํเนินงาน 

 การกระทบยอดขาดทุนทางภาษีและวันหมดอายุกับ

รายงานภาษ ี

 การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้ง 
 

การวดัมูลคา่สินทรัพยชี์วภาพ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ซ) และ 9 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ  ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร  

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพบางประเภทด้วย

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผูบ้ริหารประเมิน

มูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด และมี

การใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสงัเกตไดที้มีนยัสาํคญั เช่น ราคา

ทีอา้งอิงราคาตลาด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรืองนีเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ

เนืองจากการประมาณมูลคา่ยตุิธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ

ของผูบ้ริหารเกียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจทีมีนัยสาํคญั 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 

 การประเมินวิธีการทีผูบ้ริหารใชใ้นการพิจารณาวดัมูลคา่

สินทรัพยชี์วภาพ ขอ้มูลทีใช้ในการจดัประเภท การแบ่ง

อายุ นําหนักและปริมาณของสินทรัพย์ชีวภาพ และ

เปรียบเทียบราคาอา้งอิงทีกลุ่มบริษทันาํมาใช้ในการวดั

มูลค่ากับแหล่งข้อมูลทงัภายในและภายนอกและราคา

ตลาดทีมีอยู ่ณ วนัทใีนรายงาน  

 การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้ง 
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ข้อมูลอืน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอนืประกอบดว้ยขอ้มูลซึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยูใ่นรายงานนนั ซึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม

ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี  

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เชือมนัต่อขอ้มูลอืน  

 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอา่นขอ้มูลอืน

ตามทีระบุขา้งตน้เมือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทมีีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของข้าพเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

 

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้

ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลและขอให้ทาํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโดยถูกตอ้งตามที

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์

การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือให้ไดค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลคือ

ความเชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเมือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยยีงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและ         

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือ

ตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง

กวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 

การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทัและบริษทั  
 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลทเีกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร 
 

• สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้

ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยข้อมูล

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยูก่ับหลกัฐานการสอบบญัชีที

ไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น

เหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง  
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• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูล

โดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม ่ 

 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่างๆ ทีสาํคญัซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนัยสาํคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือว่ามี

เหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ  

 

จากเรืองทีสือสารกับผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรืองต่างๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรือง

เหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว หรือใน

สถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะ

จากการสือสารดงักล่าว 
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