
 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และงบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2559 

 
 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)                  

ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 

กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ

ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ 

ตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้

เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 
 



ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ต่อไปน้ี ทั้งน้ีขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข

ต่อกรณีต่อไปน้ีแต่อยา่งใด  

ก. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบตั ิ

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ืองสญัญาประกนัภยัมาใชก้บัโครงการใหก้าร

รักษาพยาบาลโดยคิดค่าใชจ่้ายเพยีงเลก็นอ้ยใหแ้ก่สมาชิกท่ีไดจ่้ายค่าสมาชิกล่วงหนา้เป็นระยะเวลา              

ตลอดชีพของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงเขา้ข่ายเป็นสญัญาประกนัภยั ตามมาตรฐานการรายงาน                  

ทางการเงินฉบบัท่ี 4 ซ่ึงแมโ้ครงการดงักล่าวจะไดถู้กยกเลิกไปแลว้ดว้ยเหตุผลทางกฎหมายโดยบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 และ 2 กมุภาพนัธ์ 2560 ตามลาํดบั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 42 แต่เน่ืองจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 มีผลบงัคบัใชส้าํหรับ 

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจึงไดป้รับยอ้นหลงั            

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อสะทอ้นรายการปรับปรุงในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน้ีสินจากสญัญา

ใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพภายใตโ้ครงการดงักล่าว  

การปรับงบการเงินน้ีไดถื้อตามตวัเลขจาํนวนเงินคืนและชดเชยใหแ้ก่สมาชิกจากการยติุโครงการท่ีคาดวา่

จะจ่ายคืนในปี 2560  ปัจจุบนัสมาชิกบางส่วน (ในงบการเงินรวม จาํนวนประมาณ 142 ราย จาก 334 ราย 

และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนประมาณ 137 รายจาก 282 ราย) ไดต้กลงยอมรับขอ้เสนอดงักล่าวแลว้ 

แต่สมาชิกบางส่วนยงัไม่ไดต้อบรับขอ้เสนอดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 42 

ดงันั้นจึงยงัมีความไม่แน่นอนอยู ่กรณีน้ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ใหม่ท่ีใหถื้อปฏิบติัตั้งแต่ปี 2559 เป็นตน้ไป ท่ีมีผลยอ้นหลงัต่อการประกอบการในอดีต 

ข. รายการแก้ไขงบการเงินปีก่อนเกีย่วกบัสํารองผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เก่ียวกบัผลสะสมของการแกไ้ขงบการเงินปีก่อน 

โดยในปี 2559 ฝ่ายบริหารพจิารณาผลประโยชน์ของพนกังานในการไดรั้บการรักษาพยาบาลหลงั

เกษียณอายแุลว้พบวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงบนัทึกผลประโยชน์ของพนกังานในงบการเงินปีก่อน ๆ 

ตํ่าไป ดงันั้น บริษทัฯทาํการปรับยอ้นหลงังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเป็นขอ้มูล

เปรียบเทียบใหม่เพื่อใหถู้กตอ้ง  
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ

การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบั

เร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมิน

ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบญัชีท่ีสาํคญัต่องบการเงิน เน่ืองจากมีจาํนวนเงินค่อนขา้งสูง คิดเป็น

ประมาณร้อยละ 94 ของยอดรายไดร้วม และรายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ รายไดจ้าก

การขายยาและเวชภณัฑ ์รายไดค่้าบริการทางการแพทย ์รายไดค่้าหอ้งผูป่้วย เป็นตน้ รวมถึงมีส่วนลดสาํหรับ

คู่สญัญาต่าง ๆ โดยเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีทาํกบัคู่สญัญามีความหลากหลาย โดยการรับรู้รายไดค่้า

รักษาพยาบาลของกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการหรือจาํหน่ายแลว้ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งเพือ่ทดสอบการ

ปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งรายการขายและบริการท่ีเกิดข้ึน

ในระหวา่งปีเพื่อตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขายและบริการ สุ่มส่งหนงัสือยนืยนัยอดลูกหน้ีการคา้ และ

ตรวจตดัยอดการรับรู้รายได ้ประกอบกบัไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated 

data) วิเคราะห์อตัราส่วนของรายไดท่ี้สาํคญักบัขอ้มูลในอดีตและในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบความ

ผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป  
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ค่าความนิยม  

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัเร่ืองการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                       

งบการเงินขอ้ 20 เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัท่ี                  

ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการกระแส            

เงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและอตัราการ

เติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าความนิยม 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเลือกใชโ้ดยการทาํความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตาม

ลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้าํการทดสอบขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการ

ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยท่ี์จดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยโดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใช ้          

ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัรา

คิดลดท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเลือกใชโ้ดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั

ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ

สินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการ

ประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถอืปฏิบัติ - มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่4  

สัญญาประกนัภัย    

ตามท่ีกล่าวในวรรคขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเน้นและตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัฯ

ตอ้งนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ืองสญัญาประกนัภยั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2559 มาถือปฏิบติั 

เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสญัญาใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพแก่สมาชิก ซ่ึงสญัญาดงักล่าวเขา้

ลกัษณะสญัญาประกนัภยัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 บริษทัฯจึงไดป้รับยอ้นหลงังบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อสะทอ้นรายการปรับปรุงจากการใชน้โยบายบญัชีดงักล่าวและเพื่อแสดง

ขอ้มูลเปรียบเทียบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงพจิารณาเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
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ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเง่ือนไขของสญัญาการรักษาพยาบาลตลอดชีพแก่สมาชิกและพจิารณามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 4 และไดส้อบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกบัเง่ือนไขการใหบ้ริการกบัสมาชิก ในส่วนของจาํนวนเงิน

ท่ีนาํมาปรับปรุงในงบการเงิน ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการคาํนวณจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายคืนแก่สมาชิกพร้อมทั้ง                

เงินค่าชดเชย อ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ สอบทานรายงานความเห็นจากท่ีปรึกษาทางกฎหมาย

ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ตรวจสอบรายการการปรับปรุงงบการเงินในอดีต ตรวจสอบการจ่ายคืนเงินใหก้บั

สมาชิกในส่วนท่ีจ่ายแลว้ และสอบทานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 4 มาถือปฏิบติั และการปรับยอ้นหลงังบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รายการแก้ไขงบการเงินปีก่อนเกีย่วกบัสํารองผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

ตามท่ีกล่าวในวรรคขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้และตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ในปี 2559 

ฝ่ายบริหารพิจารณาผลประโยชน์ของพนกังานในการไดรั้บการรักษาพยาบาลหลงัเกษียณอาย ุแลว้พบวา่บริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงบนัทึกผลประโยชน์ของพนกังานในงบการเงินปีก่อน ๆ ตํ่าไป ดงันั้น บริษทัฯทาํการปรับ

ยอ้นหลงังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบใหม่เพื่อใหถู้กตอ้ง ดงันั้น

ขา้พเจา้จึงพจิารณาเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบสญัญาการจา้งงานและรายงานสรุปจาํนวนพนกังานท่ีไดรั้บสวสัดิการการรักษาพยาบาลหลงั

เกษียณอายแุละไดป้ระเมินขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัเก่ียวกบัขอ้มูลการรักษาพยาบาล ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลท่ี

เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์เก่ียวกบัอายเุฉล่ียและอตัราการมรณะรวมถึงวิธีการท่ีใชใ้นการประเมินภาระ

หน้ีสินต่างๆ จากรายงานการประเมินของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บวา่จา้งจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ทดสอบการคาํนวณ ตรวจสอบรายการปรับปรุงงบการเงินในอดีต อ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสวสัดิการพนกังานเร่ืองค่ารักษาพยาบาลหลงัเกษียณอายแุละตรวจสอบเอกสารท่ี

พนกังานลงนามยอมรับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขดงักล่าว ตรวจสอบการจ่ายเงินชดเชยใหก้บัพนกังานและสอบทาน

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัเก่ียวกบัสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน และการปรับยอ้นหลงังบการเงินใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น  
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ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี

ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํ

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการ

ดาํเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงิน โดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอ

รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ใน

ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง         

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่

วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม

แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ

สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ

กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพยีง

ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน

ไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึง

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ

เกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถ

คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการ

ส่ือสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวกมลทิพย ์ เลิศวิทยว์รเทพ 

 

 

 

กมลทิพย ์ เลิศวิทยว์รเทพ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

กรุงเทพฯ: 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
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