
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 2560  

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุด

วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ี แสดงฐานะการเงินของบริษัท                     

โคแมนช่ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุด

วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว้

ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของ 

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจ้า

ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํ

เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้ งน้ีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก 

สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญ 

การซ้ือธุรกิจ  

ในระหว่างปี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2560 กลุ่ม

บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือบริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั 

(“ซินเนเจอร์”) เป็นจาํนวนเงินรวม 52 ลา้นบาท โดย

กลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา และการ

ปันส่วนมูลค่ายติุธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ

เสร็จส้ินแลว้ เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ ความ

ถูกต้องของการซ้ือธุรกิจดังกล่าวว่ากระบวนการซ้ือ

ธุรกิจและการรับรู้รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ

ซินเนเจอร์ ณ วนัซ้ือกิจการ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล

ท่ีเก่ียวข้องว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน  

 

ทั้ งน้ีนโยบายการบัญชีสําหรับเกณฑ์การจัดทํางบ

การเงินรวม และรายละเอียดการซ้ือธุรกิจซินเนเจอร์ ได้

เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 

และขอ้ 4 ตามลาํดบั 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 

• ทาํความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจ 

• ทดสอบการออกแบบและการปฏิบติัตามการควบคุมภายใน 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ตรวจสอบข้อตกลงและเง่ือนไขในสัญญาซ้ือ

หุ้นของซินเนเจอร์ ห ลักฐานการชําระเงิน 

หลกัฐานการโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นสามญั และ

ตรวจสอบเอกสารท่ี เก่ียวข้องประกอบการ

บนัทึกบญัชี 

-  ตรวจสอบรายละเอียดสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ของซินเนเจอร์ ณ วนัซ้ือกิจการ ซ่ึงประกอบด้วย 

การตรวจสอบความมีอยู่จริง กรรมสิทธ์ิ ขอ้ผูกพนั 

ความครบถ้วนและการแสดงมูลค่าของสินทรัพย์

และหน้ีสิน 

- ตรวจสอบรายงานการปันส่วนมูลค่าจากการซ้ือ

ธุรกิจ (Purchase Price Allocation) ของผู ้ประเมิน

มูลค่าอิสระ โดยผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบัญชีได้

ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมและข้อสมมติท่ีสําคัญท่ีผู ้บริหารของ

บริษทันาํมาใชใ้นประเมินมูลค่ายติุธรรม 

- สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผย

ข้อมูลท่ี เก่ียวข้องว่าเป็นไปตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญ 

การรับรู้รายได้จากการขายและให้บริการ  

การดําเนินงานท่ีสําคัญของกลุ่มบริษัทคือการขาย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมบริการติดตั้ ง ซ่ึงมี

เง่ือนไขและข้อตกลงท่ีแตกต่างกันสําหรับแต่ละ

สัญญา ดังนั้ นเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ คือ การ

พิจารณาว่ารายได้จากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์

พร้อมบริการติดตั้งนั้นเกิดขึ้นจริง และมีการรับรู้รายได้

จากการขายและให้บริการถูกต้องและครบถ้วนตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีสาํหรับรายได ้และรายละเอียด

ของขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน ไดเ้ปิดเผย

ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.11 และ     

ขอ้ 26 ตามลาํดบั 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้าก

การขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมบริการติดตั้ง 

• ทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการ

ควบคุมภายใน 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการ

ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากการ

ขายพร้อมบริการติดตั้ง และ 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ตรวจสอบเง่ือนไขและขอ้ตกลงของสัญญาขาย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมบริการติดตั้งและ

ทดสอบการคาํนวณรายไดจ้ากการขายโปรแกรม

คอมพิวเตอร์พร้อมบริการติดตั้งนั้นเกิดขึ้นจริง 

มีการรับรู้ในรอบบัญชีท่ีถูกต้องและครบถว้น 

และตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี 

สําหรับรายได้จากการขายพร้อมบริการติดตั้ง

ดงักล่าว 

- ตรวจสอบรายการรายไดจ้ากการขายโปรแกรม

คอมพิวเตอร์พร้อมบริการติดตั้ งท่ีเกิดขึ้นใน

ระหว่างปีและช่วงใกล้วนัส้ินรอบระยะเวลา

บญัชีกบัเอกสารประกอบรายการ 

-  การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินท่ี

เก่ียวข้องกับรายได้จากการขายโปรแกรม

คอมพิวเตอร์พร้อมบริการติดตั้ง 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญ 

การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย ค่าความนิยม

และความสัมพนัธ์กบัลกูค้า 

 

เน่ืองจากการพิจารณาเก่ียวกับการด้อยค่าของเงิน

ลงทุนในบริษทัย่อย ค่าความนิยมและความสัมพนัธ์

กบัลูกค้าขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจและขอ้สมมติท่ีสําคญัท่ี

ผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทนํามาใช้ในการประมาณ     

ค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าว ดังนั้นเร่ืองสําคญัในการ

ตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนใน

บริษทัย่อย ค่าความนิยมและความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 

และค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย    

ค่าความนิยมและความสัมพนัธ์กับลูกค้าว่าเป็นไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ค่าความนิยม ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และ การดอ้ยค่า 

และรายละเอียดสํ าหรับเงิน ลงทุน ใน บ ริษัท ย่อย          

ค่าความนิยมและความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ไดเ้ปิดเผยไว้

ในหมายเห ตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5 ข้อ 3.7       

ขอ้ 3.8 ขอ้ 10 และขอ้ 12 ตามลาํดบั 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณา              

การดอ้ยค่า 

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

การควบคุมภายใน 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม                

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการ               

ดอ้ยค่า และ 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของ

ผูบ้ริหารเก่ียวกับข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าของ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ค่าความนิยมและ

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

-  ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมิน

มูลค่าและข้อสมมติท่ีสําคัญท่ีผูบ้ริหารของ

บริษทันาํมาใช้ในประมาณค่าเผื่อการด้อยค่า

ของเงินลงทุนในบริษทัย่อย ค่าความนิยมและ

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

บริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในบริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั 

โดยบริษทัไดรั้บรู้มูลค่ายติุธรรมสําหรับสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาและการปันส่วน

มูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัซ้ือกิจการตามรายงานการประเมินลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2560 ของ

ผูป้ระเมินราคาอิสระ และขอ้มูลท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการ ตามท่ีกาํหนดไว้

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง “การรวมธุรกิจ” และบนัทึกผลต่าง

ระหว่างราคาซ้ือกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้รับจากการรวมธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชี                  

ค่าความนิยมเป็นจาํนวนเงิน 40.79 ลา้นบาท 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี                

ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน                

และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแยง้ท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้               

ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั

เป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม

ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ              

ท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู ้บริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ี เก่ียวกับ 

การดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงิน

ของบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม

ความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น

การรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้                       

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต                  

และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

•  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบ

และปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ี

ไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียง

ท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง

การควบคุมภายใน  

•  ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร  



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 
- 7 - 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ือง                       

ของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั                

ท่ี เก่ี ยวกับ เห ตุการณ์ ห รือส ถ าน การณ์ ท่ี อาจเป็ น เห ตุให้ เกิดข้อส งสั ยอย่างมี นัยสํ าคัญ 

ต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ

สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ

ขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่

เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กับหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

•  ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม ่

•  ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม 

ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่ม

บริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกํากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไวแ้ละประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ 

รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบ

ของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ                     

ท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์

ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ 

ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัมากท่ีสุด

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกาํหนดเป็นเร่ือง

สําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือ

ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้ น 

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าว

สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
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