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ความเห็นอย่างมเีง่ือนไข 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัย่อย  (“กลุ่มบริษทั”)  และของเฉพาะบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทั”)  
ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนของเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่าง 
มีเ ง่ือนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน  
เฉพาะกิจการของบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั สหพฒันา
อินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และผลการด าเนินงานรวม และผลการด าเนินงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีง่ือนไข 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยวิธี
ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมจ านวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.64 ของยอดสินทรัพยร์วม และมีส่วนแบ่งก าไรคิดเป็น
ร้อยละ 6.34 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะดงันั้นจึงใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยไม่ไดป้ฏิบติัตามนโยบายบญัชีเช่นเดียวกบับริษทัฯ และบริษทัร่วม
ดังกล่าวไม่ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่บริษัทในการจัดท างบการเงินให้เสมือนว่าบริษัทดังกล่าวได้ใช้นโยบายบัญชี
เช่นเดียวกนั ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไม่มีอ านาจควบคุมสั่งการในบริษทัร่วมเหล่านั้น ในจ านวนบริษทัร่วมดงักล่าว 
บริษทัฯ ไดบ้นัทึกเงินลงทุนจากงบการเงินของผูบ้ริหารท่ียงัไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี จ านวน 1 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 0.16 ของยอดสินทรัพยร์วม และมีส่วนแบ่งขาดทุนคิดเป็นร้อยละ 0.20 ของก าไรสุทธิ ขา้พเจา้ไม่สามารถใช้
วิธีการตรวจสอบอ่ืนใหเ้ป็นท่ีพอใจได ้
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 19 แห่ง จากบริษทัร่วมทั้งหมดจ านวน 26 แห่ง 

ดงัน้ี เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกจากงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีอ่ืน จ านวน 15 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 16.20 ของยอดรวมสินทรัพย ์และมีส่วนแบ่งก าไรคิดเป็นร้อยละ 14.21 ของก าไรสุทธิ และบนัทึกจากงบการเงิน

ของผูบ้ริหารท่ียงัไม่ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของยอดรวมสินทรัพย ์และ

มีส่วนแบ่งขาดทุนคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของก าไรสุทธิ และขา้พเจา้ไม่สามารถใชวิ้ธีการตรวจสอบอ่ืนใหเ้ป็นท่ีพอใจได ้

นอกจากน้ีบริษทัร่วม 19 แห่ง ซ่ึงเป็นกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะดงันั้นจึงใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยไม่ไดป้ฏิบติัตามนโยบายบญัชีเช่นเดียวกบับริษทั และบริษทัร่วม

ดังกล่าวไม่ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่บริษัทในการจัดท างบการเงินให้เสมือนว่าบริษัทดังกล่าวได้ใช้นโยบายบัญชี

เช่นเดียวกนั ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัไม่มีอ านาจควบคุมสัง่การในบริษทัร่วมเหล่านั้น และขา้พเจา้ไม่สามารถใชวิ้ธีการ

ตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจได้  ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  จึงมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าว และความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินงวดปัจจุบนัจึง

มีเง่ือนไขในเร่ืองน้ีดว้ย เน่ืองจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตวัเลขงวดปัจจุบนักบัตวัเลขงวดก่อน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้

มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย 

สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้า 

ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี  ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

นอกจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี

เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบเพ่ือส่ือสารในรายงานของขา้พเจา้ 
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มูลค่าของเงนิลงทุนระยะยาว 

ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 13 และ 14 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม และเงินลงทุน
ระยะยาวอ่ืนเป็นจ านวนหลายแห่ง บริษทัมีความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าของเงินลงทุน 
โดยเฉพาะการพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีส าคญัในการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานในอดีตและความเป็นไปไดข้องผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ รวมถึงการตั้งขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัต่างๆ 
เพ่ือพิจารณาความเพียงพอของค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาว เพ่ือใหแ้สดงมูลค่าท่ีเหมาะสม 

ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่เก่ียวกบัมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาว ดงัน้ี 
 ท าความเขา้ใจ และประเมินกระบวนการในการระบุขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
 พิจารณาความสามารถในการท าก าไรของบริษทัท่ีลงทุนจากผลการด าเนินงาน ขอ้มูลทางการเงินในอดีต 

รวมถึงขอ้มูลอ่ืนเพ่ือประเมินความเพียงพอของการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
 พิจารณาความเหมาะสมของขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณ 
 ทดสอบความถูกตอ้งของการค านวณ 
 ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั  

ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39 บริษทัมีรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 
และเป็นจ านวนท่ีมีนยัส าคญัในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยรายการลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้ รายไดจ้ากการขาย 
และรายการคา้ต่างๆ โดยบริษทัไดก้ าหนดวิธีการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือน ามาบนัทึกบญัชี และเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง และมีการปฏิบติัเป็นไปตามนโยบายการก 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 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจ าปีนั้น ซ่ึงคาดว่าจะถูก
จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ี
ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากกฎวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวให้ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลทราบ เพ่ือให้มีการด าเนินการแกไ้ขท่ี
เหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี 
โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำร
พิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพ่ือใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองตำมควำมเหมำะสม 
และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและ
บริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ 
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ยความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อ
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ขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชีข้าพเจ้าไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง  
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง   

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชี และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ

จากหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ ว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์ หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

กล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ

ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้

กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ใน

รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม

หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ

ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ 

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัใน 

ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน 

ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้
อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้
เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
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