บริ ษทั แสนสิ ริ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2563

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั แสนสิ ริ จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริ ษทั แสนสิ ริ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริ ษทั แสนสิ ริ จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั แสนสิ ริ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของบริ ษทั แสนสิ ริ จำกัด
(มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระ
จำกกลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมที่ระบุใน
ข้อกำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
กำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย
ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์เป็ นตัวเลขที่มีสำระสำคัญที่สุดในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและเป็ น
ตัวชี้วดั หลักในแง่ผลกำรดำเนินงำนของธุ รกิจอสังหำริ มทรัพย์ซ่ ึ งผูใ้ ช้งบกำรเงินให้ควำมสนใจ ประกอบกับ
กลุ่มบริ ษทั มีจำนวนหน่วยโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยและสัญญำซื้ อขำยอสังหำริ มทรัพย์เป็ นจำนวน
มำก ดังนั้น ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญกับกำรรับรู ้รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน
ว่ำได้เกิดขึ้นจริ งและเกี่ยวข้องกับกิจกำร
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั โดยกำร
ประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้
โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่ มทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่
กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้
สุ่ มตัวอย่ำงสัญญำขำยเพื่อตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์วำ่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในสัญญำขำยของกลุ่มบริ ษทั และสอดคล้องกับนโยบำยกำรรับรู ้รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์ของ
กลุ่มบริ ษทั
สุ่ มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี
วิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจ
เกิดขึ้นของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบัญชี โดยเฉพำะรำยกำรบัญชีที่ทำผ่ำนใบสำคัญทัว่ ไป (Journal
voucher)
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ต้ นทุนการพัฒนาอสั งหาริ มทรั พย์ เพือ่ ขาย
กำรประมำณกำรมูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับของต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย ตำมที่เปิ ดเผยไว้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 12 ต้องอำศัยดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำรค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำร
ประมำณกำรค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยสำหรับโครงกำรที่มีขอ้ บ่งชี้
กำรลดลงของมูลค่ำ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั กำรวิเครำะห์ในรำยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของโครงกำร กำรแข่งขันทำง
กำรตลำด สภำพเศรฐกิจและอุตสำหกรรม ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญในกำรประมำณมูลค่ำของค่ำเผือ่ กำรลดลงของ
มูลค่ำต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย
ข้ำพเจ้ำได้ทำควำมเข้ำใจระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินค่ำเผือ่ กำรลดลง
ของต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยโดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ และได้ประเมินวิธีกำรและ
ข้อสมมติที่ฝ่ำยบริ หำรใช้ในกำรพิจำรณำค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยดังนี้
สอบทำนเกณฑ์ในกำรพิจำรณำค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย
ควำมสม่ำเสมอของกำรใช้เกณฑ์ดงั กล่ำว และเหตุผลสำหรับกำรรับรู ้ค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำต้นทุน
กำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย
วิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลระยะเวลำกำรถือครองและกำรเคลื่อนไหวของโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
เพื่อขำย เพื่อระบุถึงโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยที่มีขอ้ บ่งชี้วำ่ มีกำรขำยโครงกำรช้ำกว่ำปกติ รวมทั้ง
พิจำรณำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินข้อบ่งชี้ในกำรลดลงของมูลค่ำ
ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย
วิเครำะห์เปรี ยบเทียบในรำยละเอียดสำหรับรำยกำรขำยภำยหลังวันที่ในงบกำรเงินเปรี ยบเทียบกับรำคำทุน
ของต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยแต่ละโครงกำร
สอบทำนกำรประมำณกำรมูลค่ำที่จะได้รับคืนซึ่ งจัดทำโดยฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั หรื อรำยงำนของ
ผูป้ ระเมินรำคำอิสระ
ค่ าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน - สั ญญาบริหารโรงแรม
กำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำบริ หำรโรงแรมถือเป็ น
ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงสู งในกำรระบุหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
และกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกกลุ่มสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงกำรกำหนด
อัตรำคิดลดและอัตรำกำรเติบโตในระยะยำวที่เหมำะสม ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 23 และ
24 ตำมลำดับ ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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ข้ำพเจ้ำและผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศได้ประเมินกำรกำหนดหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด
และแบบจำลองทำงกำรเงินที่ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั ย่อยร่ วมกับผูป้ ระเมิ นมูลค่ำอิ สระเลื อกใช้โดยกำรทำควำม
เข้ำใจกระบวนกำรพิ จำรณำของฝ่ ำยบริ ห ำรว่ำสอดคล้องตำมลักษณะกำรให้ประโยชน์ ของสิ นทรั พ ย์ห รื อไม่
นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ทำกำรทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับใน
อนำคตจำกสิ นทรัพย์ที่จดั ทำโดยฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ย่อยร่ วมกับผูป้ ระเมินมูลค่ำอิสระโดยกำรเปรี ยบเทียบข้อ
สมมติดงั กล่ำวกับแหล่งข้อมูลภำยในและภำยนอกของกิจกำรรวมถึงเปรี ยบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสดใน
อดีตกับผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินกำรใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำรในกำรประมำณกำรกระแสเงิน
สดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตดังกล่ำว และพิจำรณำอัตรำคิดลดที่ผปู ้ ระเมินมูลค่ำอิสระเลือกใช้โดยกำรวิเครำะห์
ต้นทุนทำงกำรเงิน ถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักของบริ ษทั ย่อยและของอุตสำหกรรม ข้ำพเจ้ำและผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
ย่อ ยได้ป ระเมิ น ควำมรู ้ ควำมสำมำรถของผู ป้ ระเมิ น มู ล ค่ ำ อิ ส ระ รวมทั้งวัต ถุ ป ระสงค์แ ละขอบเขตในกำร
ปฏิบตั ิงำนของผูป้ ระเมินมูลค่ำอิสระ รวมถึงปรึ กษำผูเ้ ชี่ยวชำญภำยในสำนักงำนฯเพื่อช่วยประเมินข้อมูลดังกล่ำว
โดยกำรเที ยบเคียงกับแหล่ งข้อมู ลภำยนอกตำมฐำนควำมรู ้และประสบกำรณ์ ในอดี ตของผูเ้ ชี่ ยวชำญ ตลอดจน
ทดสอบกำรคำนวณมู ลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์ดงั กล่ ำวตำมแบบจำลองทำงกำรเงิ น และพิจำรณำ
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนโดยเฉพำะอัตรำคิดลดและอัตรำ
กำรเติบโตของรำยได้ในระยะยำว นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำและผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศได้สอบทำน
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน รวมถึงผลกระทบของ
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญ
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น) ซึ่ งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้
ควำมเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อปรำกฏ
ว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
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เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้มี
กำรดำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำร
ที่ดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ดว้ ย
ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่วำ่ จะ
เกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ ยง
เหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสู งกว่ำ
ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน
ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของ
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั
ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ
สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร และสรุ ป
จำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์
ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
หรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรำยงำน
ของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำว
ไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำรสอบบัญชี
ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคต
อำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้
ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรื อ
ของกิจกรรมทำงธุ รกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำร
กำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำง ๆ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบ
กำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่กำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้ำพเจ้ำ
เชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้
ไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฏหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อ
ในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ
เพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ
ผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

พิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4521
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 25 กุมภำพันธ์ 2564
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