
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้ของบริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 
ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดาํเนินงาน
รวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควร 
ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงนิทีต่รวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษทัตามขอ้กาํหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี
ในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 



เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การรวมธุรกจิ  
 

 

ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 35 ของงบการเงิน เก่ียวกบัการซ้ือกิจการ
บริษทัยอ่ย 
 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดเ้ขา้ซ้ือ
บริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ยรายการตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 35   
ซ่ึงผูบ้ริหารประเมินวา่รายการดงักล่าวเป็นการซ้ือธุรกิจ 
  
ผลจากรายการดงักล่าว ผูบ้ริหารไดบ้นัทึกกาํไรจากการซ้ือในราคา
ตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมจาํนวน  7.55 ล้านบาท  และค่าความนิยม 
1,396.19 ลา้นบาท การประเมินมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้ 
ไดถู้กจดัทาํข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของการปันส่วนราคาซ้ือ  
  
ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัประเด็นดงักล่าวเน่ืองจากมูลค่าของกาํไร
จากการซ้ือในราคาตํ่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมและค่าความนิยมมี
สาระสําคญั อีกทั้ งลกัษณะของรายการเก่ียวข้องกับการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้ณ วนัซ้ือกิจการ ทั้งน้ีวิธีการ
วดัมูลค่าเก่ียวข้องกบัการใช้ดุลยพินิจ โดยอา้งอิงกบัตวัแปรและ
สมมติฐานต่าง ๆ ซ่ึงมีผลต่อมูลค่าของกาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่า
กวา่มูลค่ายติุธรรมและค่าความนิยม 
 

วธีิการตรวจสอบมีดงัน้ี 
 
ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาวิธีการประเมินของผูบ้ริหารว่าการซ้ือกิจการควร
บนัทึกเป็นการซ้ือธุรกิจหรือไม่  
 
ขา้พเจา้ได้ประเมินความเหมาะสมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มา และ
ภาระหน้ีสิน ณ วนัซ้ือธุรกิจ ขา้พเจา้ไดท้าํการสอบถามในเชิงทดสอบ
ต่อกระบวนการของผูบ้ริหารในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
สุทธิท่ีไดม้า โดยการเปรียบเทียบสมมติฐานของผูบ้ริหารกบัขอ้มูลจริง
จากแหล่งขอ้มูลอิสระอ่ืน เพื่อประเมินความเหมาะสมของสมมติฐาน
ทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการปันส่วนราคาซ้ือดว้ย 
 
ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการคาํนวณกาํไรจากการจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่
มูลค่ายติุธรรมและค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจดงักล่าว ซ่ึงเป็น
ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สุทธิและมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้
 
ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเพียงพอของการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 
 
จากการปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้พบวา่ขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั
ท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการพิจารณามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
มีความสมเหตุสมผลตามหลกัฐานท่ีมีอยู ่  
 



 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
  

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 4 ของงบการเงินเก่ียวกบัการประมาณการ
ทางบญัชีท่ีสาํคญัและการใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าความนิยม  
 

กลุ่มกิจการมีค่าความนิยมมูลค่า 8,776.84 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงรายการหลกัเก่ียวขอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด
ใน 2 ส่วนงานธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมและสปา และธุรกิจร้านอาหาร 
กลุ่มกิจการตอ้งทาํการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมอยา่งนอ้ย
เป็นประจาํทุกปี  
 

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัประเดน็ดงักล่าวเน่ืองจากมูลค่าของค่าความ
นิยมมีมูลค่าประมาณร้อยละ 7 ของสินทรัพยร์วม และการประมาณ
การกระแสเงินสดในแต่ละปีมีความเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจของ
ผูบ้ริหารอยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงอา้งอิงสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีมีผลมาจากการ
คาดการณ์สภาวะตลาดและเศรษฐกิจในอนาคต 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ริหารได้จดัทาํการ
ประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมโดย 
 

1.  คาํนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพยข์องแต่ละหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด วิธีการดงักล่าวใช้
กระแสเงินสด  (รายได้ และค่าใช้จ่าย) สําหรับแต่ละหน่วย
สินทรัพย์ท่ี ก่อให้เกิดเงินสดในระยะเวลา 5 ปี  และคิดมูลค่า
สุดทา้ยดว้ยอตัราการเติบโตของธุรกิจคงท่ีตั้งแต่ปีท่ี 5 หลงัจากนั้น
กระแสเงินสดจะถูกคิดลดกลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรา
ตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินทุน 

 

2.  เปรียบเทียบผลลัพธ์ของมูลค่าจากการใช้สินทรัพยข์องหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดกบัมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์
แต่ละหน่วย  

 

จากการทดสอบการด้อยค่าประจาํปี ผูบ้ริหารสรุปว่าไม่มีค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของค่าความนิยม  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  พ .ศ. 2560 โดย
สมมติฐานท่ีสําคัญท่ีใช้ได้มีการเปิดเผยในหมายเหตุ  18 ของ 
งบการเงิน 
 

วธีิการตรวจสอบมีดงัน้ี 
 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจ, ประเมิน และทาํการสอบถามในเชิงทดสอบ
ต่อข้อมูลส่วนประกอบในประมาณการกระแสเงินสด  รวมถึง
กระบวนการท่ีใชใ้นการคาํนวณ และทดสอบการคาํนวณของผูบ้ริหาร  
 

ขา้พเจา้ไดเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงในปีปัจจุบนักบั
ตัวเลขท่ีคาดการณ์ไวใ้นปีก่อนเพื่อพิจารณาว่าผลการดําเนินงาน 
ท่ีคาดการณ์ไวใ้นปีก่อนเป็นการประมาณการในแง่บวกเกินกว่า 
ผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงหรือไม่  
 

ขา้พเจา้ประเมินสมมติฐานท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารท่ีใชใ้นการคาดการณ์
โดยการเปรียบเทียบกบัตวัเลขในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม  
 

ขา้พเจา้ไดท้ดสอบตวัแปรท่ีนาํมาใชใ้นการพิจารณาอตัราคิดลดและ
ทดสอบการคาํนวณของอตัราดงักล่าว  
 

ขา้พเจา้ได้ทาํการสอบถามในเชิงทดสอบต่อผูบ้ริหารในเร่ืองความ
พอเพียงของการคาํนวณค่าความอ่อนไหวในแต่ละหน่วยสินทรัพย ์
ท่ี ก่อให้เกิดเงินสด  การประมาณมูลค่าของค่าความนิยมมีความ
อ่อนไหวตามการเปล่ียนแปลงในสมมติฐานท่ีสําคญั เช่น อตัราการ
เติบโตของธุรกิจ และอตัราคิดลด ในกรณีท่ีอตัราดงักล่าวไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดไว  ้จะเป็นผลให้คาดการณ์ได้ถึงค่าเผื่อการด้อยค่าท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต  
 

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยเก่ียวกบัสมมติฐานท่ีสาํคญัและ 
ความอ่อนไหวในสมมติฐานนั้น ๆ  
 

จากการปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้พบวา่ขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั
ท่ีผูบ้ริหารใช้ในการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมมีความ
สมเหตุสมผลตามหลกัฐานท่ีมีอยู ่ 
 

 



ข้อมูลอ่ืน  

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้
ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าว
กบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

กรรมการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการ 
มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ 
ได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ี 
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบั
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้ งใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ 
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 



 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ 
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั 
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ
เป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน 
กลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบ 
กลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบั
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความ
เป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมาย
หรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าว
ในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วน 
ไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
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