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ความเห็นอย่างมเีง่ือนไข 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหพฒันา
อินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและ
หมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 

ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนของเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่าง 
มีเง่ือนไข งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน 
ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด 
(มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการด าเนินงานท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและผลการ
ด าเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีง่ือนไข 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 19 แห่ง 
จากบริษทัร่วมทั้งหมดจ านวน 26 แห่ง ดงัน้ี เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกจากงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้โดย
ผูส้อบบญัชีอ่ืน จ านวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.27 ของยอดรวมสินทรัพย ์และมีส่วนแบ่งก าไรคิดเป็นร้อยละ 14.34 
ของก าไรสุทธิ และบนัทึกจากงบการเงินของผูบ้ริหารท่ียงัไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี จ านวน 4 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 0.59 ของยอดรวมสินทรัพย ์และมีส่วนแบ่งขาดทุนคิดเป็นร้อยละ 0.57 ของก าไรสุทธิ และขา้พเจา้ไม่สามารถ
ใชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจได ้นอกจากน้ีบริษทัร่วมทั้ง 20 แห่ง ซ่ึงเป็นกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ
ดงันั้นจึงใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยไม่ไดป้ฏิบติัตามนโยบาย
บญัชีเช่นเดียวกบับริษทั และบริษทัร่วมดงักล่าวไม่ให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมแก่บริษทัในการจดัท างบการเงินให้เสมือนว่า
บริษทัดังกล่าวไดใ้ชน้โยบายบญัชีเช่นเดียวกนั ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัไม่มีอ านาจควบคุมสั่งการในบริษทัร่วม
เหล่านั้น และขา้พเจา้ไม่สามารถใชวิ้ธีการตรวจสอบอ่ืนใหเ้ป็นท่ีพอใจได ้
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 18 แห่ง จากบริษทัร่วมทั้งหมดจ านวน 25 แห่ง 

ดงัน้ี เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกจากงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีอ่ืน จ านวน 13 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 8.18 ของยอดรวมสินทรัพย ์และมีส่วนแบ่งก าไรคิดเป็นร้อยละ 8.57 ของก าไรสุทธิ และบนัทึกจากงบการเงิน

ของผูบ้ริหารท่ียงัไม่ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.08 ของยอดรวมสินทรัพย ์และ

มีส่วนแบ่งขาดทุนคิดเป็นร้อยละ 3.84 ของก าไรสุทธิ นอกจากน้ีบริษทัร่วมทั้ง 20 แห่ง ซ่ึงเป็นกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย

สาธารณะดงันั้นจึงใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยไม่ไดป้ฏิบติัตาม

นโยบายบญัชีเช่นเดียวกบับริษทั และบริษทัร่วมดงักล่าวไม่ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมแก่บริษทัในการจดัท างบการเงินใหเ้สมือน

ว่าบริษทัดงักล่าวไดใ้ชน้โยบายบญัชีเช่นเดียวกนั ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัไม่มีอ านาจควบคุมสั่งการในบริษทัร่วม

เหล่านั้น และขา้พเจา้ไม่สามารถใชวิ้ธีการตรวจสอบอ่ืนใหเ้ป็นท่ีพอใจได ้ ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 จึงมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าว และความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินงวดปัจจุบนัจึง

มีเง่ือนไขในเร่ืองน้ีดว้ย เน่ืองจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตวัเลขงวดปัจจุบนักบัตวัเลขงวดก่อน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 

ท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ  

ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี  ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้

เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้อยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้

น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  

นอกจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี

เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบเพ่ือส่ือสารในรายงานของขา้พเจา้ 
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มูลค่าของเงนิลงทุนระยะยาว 

ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7  8 และ 9 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม และเงินลงทุน
ระยะยาวอ่ืนเป็นจ านวนหลายเห่ง บริษทัมีความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าของเงินลงทุน 
โดยเฉพาะการพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผูบ้ริหารพิจารณาความเป็นไปไดข้องผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ รวมถึงผลการด าเนินงานในอดีต ซ่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาความเพียงพอของค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุนระยะยาว เพ่ือใหแ้สดงมูลค่าท่ีเหมาะสม 

ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่เก่ียวกบัมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาว ดงัน้ี 
 ท าความเขา้ใจ และประเมินกระบวนการในการระบุขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
 พิจารณาความสามารถในการท าก าไรของบริษทัท่ีลงทุนจากผลการด าเนินงาน ขอ้มูลทางการเงินในอดีต 

รวมถึงขอ้มูลอ่ืนเพ่ือประเมินความเพียงพอของการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
 ทดสอบความถูกตอ้งของการค านวณ 
 ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั  

ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 บริษทัมีรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 
และเป็นจ านวนท่ีมีนยัส าคญัในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยรายการลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้ รายไดจ้ากการขาย 
และรายการคา้ต่างๆ โดยบริษทัไดก้ าหนดวิธีการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือจะไดร้ายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัน ามาบนัทึก
บญัชี และเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินไดอ้ย่างครบถว้นและถูกต้อง และมีการปฏิบัติเป็นไปตาม
นโยบายการก าหนดราคาท่ีไดเ้ปิดเผยไว ้

ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่เก่ียวกบัรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมเก่ียวกบัการรวบรวมขอ้มูลและการระบุบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัท่ีจะเปิดเผย 

 พิจารณาถึงนโยบายในการก าหนดราคากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและ
การอนุมติัรายการโดยผูมี้อ  านาจท่ีเหมาะสม 

 สุ่มขอค ายืนยนัยอดรายการระหวา่งกนั 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการท่ีผิดปกติอยา่งเป็นสาระส าคญั 
 สุ่มตรวจสอบรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีเปรียบเทียบกบันโยบายการก าหนดราคาของบริษทั และ

เปรียบเทียบรายการ ลกัษณะเดียวกนัท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักิจการอ่ืน 
 ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการบนัทึกรายการขาย รายการซ้ือ การรับช าระเงิน การจ่ายเงิน โดยพิจารณา

วา่มีหลกัฐานประกอบท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 ตรวจสอบการบนัทึกบญัชี และการจดัประเภทบญัชีรวมถึงความครบถว้นของการเปิดเผยรายการกบั

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ใน
รายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึง
ขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และ 
งบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้ เม่ือจดัท าแลว้และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้
ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บ
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากกฎว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงิน ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบ 
เก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบใน
การประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองตาม
ความเหมาะสม และการใช้เกณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิก
บริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่
ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู ่
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ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชีข้าพเจ้าไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง   

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินท่ี
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  
ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชี และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ

จากหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ ว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์ หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงาน

ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลง

ไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยุดการ

ด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ

งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควร 
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 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการในบริษทั

ร่วม เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ

ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในบริษัทร่วม ข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้

ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้

ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน 

ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั 
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผย
ต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ือง
ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชนท่ี์ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
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