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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทัฯ)     
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบ          
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั อาร์พีซีจี 
จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ
อ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานต่อเน่ือง 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 1.2 ขอ้ 34.5 ก) และขอ้ 19 ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัฯมีขอ้
พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้องท่ีสาํคญักบัผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงไดห้ยดุส่งวตัถุดิบใหแ้ก่บริษทัฯ
ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2555 ทาํใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการผลิตเพราะไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบหลกัดงักล่าวจากผูข้าย
รายอ่ืน บริษทัยอ่ยบางบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบับริษทัฯตอ้งหยดุดาํเนินกิจการ และเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 
2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯหยดุประกอบกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีจงัหวดั
ระยองอยา่งถาวร กลุ่มบริษทัฯจึงมีขาดทุนจากการดาํเนินธุรกิจโรงกลัน่นํ้ ามนัตั้งแต่หยดุการผลิตในปี 2555 แมว้า่
ในปัจจุบนั ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญับางประการท่ีอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัฯจากเหตุการณ์ดงักล่าวไดล้ดลงเน่ืองจากแผนงานของฝ่ายบริหารท่ีไดป้รับ
โครงสร้างกิจการของบริษทัฯเป็นการดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและถือหุน้ในบริษทัอ่ืนเป็นหลกั (holding 
company) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัฯยงัคงมีขาดทุนจากการ
ดาํเนินงาน และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัฯมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจาํนวน
เงิน 1,219 ลา้นบาท (2558: 1,518 ลา้นบาท) ซ่ึงหน้ีสินหมุนเวียนดงักล่าวไดร้วมหน้ีสินท่ียงัเป็นขอ้พิพาททาง
การคา้และคดีฟ้องร้องกบัผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ณ ปัจจุบนั ผลของขอ้พิพาททาง
การคา้และคดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดแ้ละข้ึนอยูก่บักระบวนการยติุธรรมในอนาคต สถานการณ์
ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัเก่ียวกบั
ความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัฯหากผลของคดีความดงักล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 14 ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัร่วมแห่งหน่ึง ในระหวา่งปี 2540 
จงัหวดัชลบุรี (โจทก)์ ไดฟ้้องร้องบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัฯ จาํนวน              
8 ราย (จาํเลย) ในขอ้หาละเมิด บุกรุกท่ีดินของรัฐ ระเบิดหิน ทาํลายธรรมชาติและเรียกร้องค่าเสียหายจาํนวนหน่ึง 
โดยในระหวา่งปี 2548 ศาลจงัหวดัชลบุรีไดมี้คาํพิพากษาคดีใหจ้าํเลยร่วมกนัชดใชค่้าเสียหายและเพกิถอนโฉนด
ท่ีดินท่ีจาํเลยถือครองอยูแ่ละรวมถึงโฉนดท่ีดินแปลงท่ีบริษทัร่วมแห่งหน่ึงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิและใชเ้ป็นท่ีตั้ง         
ส่ิงปลูกสร้างต่างๆในโครงการท่าเรือและคลงันํ้ามนั ต่อมา ในเดือนกรกฎาคม 2553 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาแก้
เป็นวา่ไม่เพิกถอนโฉนดท่ีดินของจาํเลยรวมถึงของบริษทัร่วมดงักล่าวเน่ืองจากเป็นการพิพากษาเกินกวา่คาํฟ้อง 
อยา่งไรกต็าม ณ ปัจจุบนั คดีฟ้องร้องดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎีกา ซ่ึงผลของขอ้พิพาท
ดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดแ้ละข้ึนอยูก่บักระบวนการยติุธรรมในอนาคต ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็น               
อยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้       
ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ
สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

นอกจากเร่ืองท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง     
เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 17 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกค่าเผือ่      
การดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงกลัน่นํ้ ามนัซ่ึงไม่ไดใ้ชง้านในปัจจุบนัจาํนวนเงิน 460 ลา้นบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 241 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินท่ีมีสาระสาํคญัในงบแสดงฐานะการเงิน การพิจารณา
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยซ่ึ์งทาํใหเ้กิดความเส่ียงในการแสดงมูลค่า           
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสม 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

• ประเมินวิธีการประเมินมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯเลือกใชว้า่สอดคลอ้งตามลกัษณะ
การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละปราศจากอคติของฝ่ายบริหารหรือไม่ 

• ประเมินรายงานการประเมินราคาสินทรัพยซ่ึ์งจดัทาํโดยผูเ้ช่ียวชาญของผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ เก่ียวกบั
ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ สมมติฐานและขอ้มูลสาํคญัท่ีใชป้ระกอบการประเมินมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพย ์

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของอาคารและ
อุปกรณ์ดงักล่าว 
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การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงในงบการเงินรวมจาํนวนเงิน 139 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 151 ลา้นบาท) 
ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินท่ีมีสาระสาํคญัต่องบแสดงฐานะการเงิน การพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว
ตอ้งใชดุ้ลยพนิิจท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานและกระแส                
เงินสดในอนาคตท่ีบริษทัฯจะไดรั้บจากบริษทัร่วมดงักล่าว รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโต               
ในระยะยาวท่ีเหมาะสมซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเลือกใชว้่าสอดคลอ้งตามลกัษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้าํความ
เขา้ใจและประเมินเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

• ทดสอบขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยท่ี์
จดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯโดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอก
ของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อ
ประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต
ดงักล่าว  

• ประเมินอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการวเิคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกัของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม  

• ทดสอบการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และ
พิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีสาํคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิด
ลดและอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล  
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือ่ใหส้ามารถจดัทาํงบการเงิน
ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัฯในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัฯหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ  
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก      
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง       
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน     
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง  
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก  
การทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด          
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัฯในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า      
การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัฯตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัฯเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ 
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทัฯ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ 
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึง
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุด     
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย  
เร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ 
หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ
การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์    
ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางพนูนารถ เผา่เจริญ 
 

พนูนารถ เผา่เจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 16 กมุภาพนัธ์ 2560 


