
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 

บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุด

วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ี แสดงฐานะการเงินของบริษัท                     

โคแมนช่ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุด

วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว้

ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของ 

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจ้า

ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

บริษัทได้ขายเงินลงทุนทั้ งหมดในบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จาํกัด ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม  

เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 ทั้งน้ีบริษทัจดัประเภทกาํไรสุทธิของบริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

เป็นกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกในงบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทั โคแมนช่ี 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในบริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั โดย ณ วนัท่ีรายงาน บริษทั

อยูร่ะหวา่งดาํเนินการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา และการปันส่วน

มูลค่ายติุธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษทัไดใ้ชมู้ลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชี

จากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ณ วนัท่ีซ้ือกิจการของบริษทัย่อยดงักล่าว รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ 

ที่อาจจะกระทบต่อขอ้มูลดงักล่าวเป็นมูลค่าของส่ิงตอบแทนที่ไดรั้บจากการซ้ือกิจการคร้ังน้ี รวมทั้ง

วดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยดงักล่าวตาม

สัดส่วนของหุ้นท่ีถือ และบนัทึกผลต่างระหวา่งราคาซ้ือกบัมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือกิจการ

ดงักล่าวไวใ้นบญัชีค่าความนิยมเป็นจาํนวนเงิน 12.95 ลา้นบาท กระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูกดาํเนินการ

ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินกวา่หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) “การรวมธุรกิจ” โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า 

บริษทัจะทาํการปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

เพิ่มเติม และบญัชีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้ะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและ

สถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้นํา

เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม

และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญ 

การซ้ือธุรกิจ  

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทั

ได้เข้าซ้ือบริษัท วินสตาร์เทค จํากัด (“วินสตาร์เทค”) 

เป็นจํานวนเงินรวม 14.58 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัท 

อยู่ในระหว่างดําเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ท่ีได้มาท่ีระบุได้และหน้ีสินท่ีรับมา และ 

การปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วัน ท่ี ซ้ือ

กิจการ เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ ความถูกต้อง

ของการดําเนิ น การตาม ขั้ น ตอน การป ฏิบั ติ งาน ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจและการรับรู้รายการสินทรัพย์

และหน้ีสินของวินสตาร์เทค ณ วนัซ้ือกิจการ รวมถึง

การเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องว่าเป็นไปตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินหรือไม่ 

 

ทั้ ง น้ี น โยบ ายก าร บัญ ชีสํ าห รับ เก ณ ฑ์ ก ารจัด ทํา 

งบการเงินรวม และรายละเอียดการซ้ือธุรกิจวินสตาร์เทค 

ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.4 

และขอ้ 4 ตามลาํดบั 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 

• ทาํความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจ 

• ทดสอบการออกแบบและการปฏิบติัตามการควบคุมภายใน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจ 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ตรวจสอบข้อตกลงและเง่ือนไขในสัญ ญ า 

ซ้ือขายหุ้น หลักฐานการชําระเงิน หลักฐาน 

การโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นสามญั และตรวจสอบ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการบนัทึกบญัชี 

-  ตรวจสอบรายละเอียดสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ของวินสตาร์เทค ณ วนัซ้ือกิจการ ซ่ึงประกอบดว้ย 

การตรวจสอบความมีอยู่จริง กรรมสิทธ์ิ ขอ้ผูกพนั 

ความครบถว้นและการแสดงมูลค่าของสินทรัพย์

และหน้ีสิน 

- สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผย

ข้อมู ลท่ี เก่ี ยวข้ องว่ าเป็ น ไปตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญ 

การรับรู้รายได้จากการขายและให้บริการ  

การดําเนินงานท่ีสําคัญของกลุ่มบริษัทคือการขาย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมบริการติดตั้ง ซ่ึงมีเง่ือนไข

และขอ้ตกลงท่ีแตกต่างกนัสําหรับแต่ละสัญญา ดงันั้น

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ การพิจารณาว่ารายไดจ้าก

การขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมบริการติดตั้ งนั้ น

เกิดขึ้นจริงและมีการรับรู้รายไดจ้ากการขายและให้บริการ

ในรอบระยะเวลาบัญชี ท่ี ถูกต้องและครบถ้วนตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ 

 

ทั้งน้ีนโยบายการบัญชีสําหรับรายได้ และรายละเอียด

ของขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน ไดเ้ปิดเผยไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.11 และข้อ 28 

ตามลาํดบั 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้าก

การขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมบริการติดตั้ง 

• ท ด ส อ บ ก าร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ก าร ป ฏิ บั ติ ต าม 

การควบคุมภายใน 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้าก

การขายพร้อมบริการติดตั้ง และ 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ตรวจสอบเง่ือนไขและขอ้ตกลงของสัญญาขาย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมบริการติดตั้งและ

ทดสอบการคาํนวณรายไดจ้ากการขายโปรแกรม

คอมพิวเตอร์พร้อมบริการติดตั้งนั้นเกิดขึ้นจริง 

มีการรับรู้ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีถูกตอ้งและ

ครบถ้วน และตรวจสอบเอกสารประกอบ 

การบันทึกบัญชี สําหรับรายได้จากการขาย

พร้อมบริการติดตั้งดงักล่าว 

- ตรวจสอบรายการรายไดจ้ากการขายโปรแกรม

คอมพิวเตอร์พร้อมบริการติดตั้ งท่ีเกิดขึ้นใน

ระหว่างปีและช่วงใกล้วนัส้ินรอบระยะเวลา

บญัชีกบัเอกสารประกอบรายการ 

-  การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินท่ี

เก่ียวข้องกับรายได้จากการขายโปรแกรม

คอมพิวเตอร์พร้อมบริการติดตั้ง 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญ 

การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและค่าความนิยม  

เน่ืองจากการพิจารณาเก่ียวกับการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

ในบริษทัย่อยและค่าความนิยมขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจและ

ข้อสมมติท่ีสําคัญท่ีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทนํามาใช ้

ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าว ดังนั้นเร่ือง

สําคัญ ในการตรวจสอบ คือ  การแสดงมูลค่ าของ 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  ค่าความนิยม และค่าเผื่อ 

การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม

ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ 

 

ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีสําหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ค่าความนิยมและการดอ้ยค่า และรายละเอียดสําหรับเงิน

ลงทุนในบริษทัย่อยและค่าความนิยม ไดเ้ปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.5 ขอ้ 3.8 และขอ้ 11 

ตามลาํดบั 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณา              

การดอ้ยค่า 

• ทดสอบการออกแบบและการปฏิบติัตามการควบคุม

ภายใน 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม                

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณา 

การดอ้ยค่า และ 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของ

ผูบ้ริหารเก่ียวกับข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าของ

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม 

-  พิจารณาร่วมกับผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบัญชี

สําห รับการประเมินความเห มาะสมข อ ง

วิธีการประเมินมูลค่าและขอ้สมมติท่ีสําคญัท่ี

ผูบ้ริหารของบริษทันาํมาใชใ้นประมาณค่าเผื่อ

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ  

ค่าความนิยม 

- การทดสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้ใน

การคาํนวณค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน

บริษัทย่อยและค่าความนิยมกับเอกสารและ

รายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ทดสอบความถูกต้องของการคาํนวณค่าเผื่อ

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ  

ค่าความนิยม 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี                

ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน                

และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 

การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก

การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่ 

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้ บ ริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน 

ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานต่อเน่ือง  

(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมี 

ความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

ไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้

อยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า

การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสําคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่า

มีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

จากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต                  

และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

•  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข ้อมูลที่ข ัดต่อข ้อเท็จจริงอ ันเป็นสาระสําค ัญใน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและ

ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชี

ท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูล 

ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  

การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม

ภายใน  

•  ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกลุม่บริษทั 

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร

และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ

บริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลง

ไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทั

ตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

•  ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม ่

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน

กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า

รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้

เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา

ของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้และประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ  รวมถึง

ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ                     

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด

ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ

ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 
- 9 - 

 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ขา้พเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัมากท่ีสุด 

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญั 

ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั

ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่า

ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร

ดงักล่าว 
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