
 
 

 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และงบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2560 



 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน)  

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)                  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีโครงการใหก้ารรักษาพยาบาล
โดยคิดค่าใชจ่้ายเพียงเล็กนอ้ยใหแ้ก่สมาชิกท่ีไดจ่้ายค่าสมาชิกล่วงหนา้เป็นระยะเวลาตลอดชีพ ซ่ึงบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยไดย้ติุโครงการดงักล่าวแลว้ดว้ยเหตุผลทางกฎหมายเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 และ 2 กุมภาพนัธ์ 2560 
ตามล าดบั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยถือตามตวัเลข
จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายคืนและชดเชยใหแ้ก่สมาชิกจากการยติุโครงการในปี 2560 เป็นจ านวนประมาณ 964 
ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ ประมาณ 820 ลา้นบาท) ซ่ึงในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สมาชิกบางส่วน
ในงบการเงินรวมจ านวน 182 ราย จาก 334 ราย และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 151 รายจาก 282 ราย         
ไดต้กลงยอมรับขอ้เสนอและรับเงินจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หน้ีสินจากการยติุ
โครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ ซ่ึงค านวณจากจ านวนเงินค่าสมาชิกท่ีตอ้งจ่ายคืนและเงินชดเชยท่ีอาจตอ้ง
จ่ายใหแ้ก่อดีตสมาชิกท่ียงัไม่ตอบรับขอ้เสนอในงบการเงินรวมมียอดคงคา้งจ านวนประมาณ 440 ลา้นบาท 
(เฉพาะบริษทัฯประมาณ 380 ลา้นบาท)  

ในระหวา่งปี 2560 มีอดีตสมาชิกโครงการดงักล่าวบางส่วนท่ียงัไม่ไดต้อบรับขอ้เสนอไดย้ืน่ฟ้องบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยต่อศาลเพื่อใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินโครงการดงักล่าวต่อไปและอดีตสมาชิกอีกส่วนหน่ึงได้
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ต่อมาในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธนัวาคม 2560 ศาลไดมี้ค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวอดีตสมาชิกท่ีฟ้องคดีบางส่วน 
โดยมีสาระส าคญัคือใหบ้ริษทัฯ ท าการรักษาพยาบาลอดีตสมาชิกในอตัราปกติแบบไม่มีส่วนลด และบางส่วนให้
สมาชิกใชสิ้ทธิตามโครงการฯ จนกวา่ศาลจะมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งเป็นอยา่งอ่ืนโดยศาลไดใ้หอ้ดีตสมาชิกท่ี
ไดรั้บการคุม้ครองชัว่คราวตามค าสั่งศาลท าสัญญาประกนัต่อศาลวา่ตกลงยนิยอมรับผดิชดใชค้่ารักษาพยาบาล
ดงักล่าวแก่บริษทัฯ หากศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่บริษทัฯ มีสิทธิยติุโครงการดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึก
อดีตสมาชิกท่ีมารับการรักษาพยาบาลและยงัมิไดช้ าระค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวเป็นลูกหน้ีคา้งจ่ายไวจ้นกวา่ศาล
จะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นอยา่งอ่ืน 
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ในเดือนธนัวาคม 2560 มกราคม 2561 และกุมภาพนัธ์ 2561 ศาลแพง่ไดมี้ค าพิพากษาในคดีท่ีอดีตสมาชิกท่ีฟ้องคดี
บางส่วน โดยใหบ้ริษทัฯปฏิบติัตามขอ้ตกลงโครงการดงักล่าวต่อไป และในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 ศาลแพง่ได ้    
มีค าพิพากษาในคดีท่ีอดีตสมาชิกฟ้องคดีอีกบางส่วน โดยใหบ้ริษทัฯปฏิบติัตามขอ้ตกลงของโครงการดงักล่าว
ต่อไป และหากบริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงของโครงการดงักล่าวต่อไปได ้ใหบ้ริษทัฯจ่ายชดใชค้่า
สินไหมทดแทน และคดีบางส่วนยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลแพง่ อยา่งไรก็ตาม ท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษทัฯ มีความเห็นวา่จากขอ้เทจ็จริงและบทบญัญติัของกฎหมาย สัญญาดงักล่าวเขา้ลกัษณะของสัญญา
ประกนัภยัและการยติุโครงการดงักล่าวเป็นการด าเนินการท่ีชอบดว้ยกฎหมาย และการอุทธรณ์ของบริษทัฯมี
แนวโนม้ท่ีจะชนะคดีได ้ดงันั้น  ฝ่ายบริหารโดยอาศยัความเห็นของท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทัฯจึงไดใ้ช้
สิทธิตามกฎหมายยืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลแพง่ส าหรับคดีบางส่วนแลว้เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 
เพื่อใหศ้าลสูงไดพ้ิจารณาและพิพากษาคดีใหเ้ป็นท่ียติุและเป็นบรรทดัฐานในการด าเนินการต่อไป ทั้งน้ีคดี
ดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลสูง  ซ่ึงผลของคดียงัมีความไม่แน่นอน  ดงันั้นบริษทัฯจึงยงัไม่
สามารถประเมินผลกระทบไดใ้นขณะน้ี ทั้งน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึกอดีตสมาชิกท่ีมารับการรักษาพยาบาลและยงัมิได้
ช าระค่ารักษาพยาบาลโดยอาศยัค าพิพากษาของศาลแพง่ดงักล่าวเป็นลูกหน้ีคา้งจ่ายไวจ้นกวา่ศาลสูงจะมีค าพิพากษา 

ทั้งน้ีขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อยา่งใด  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ือง
เหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความ
เส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ               
ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
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การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบญัชีท่ีส าคญัต่องบการเงิน เน่ืองจากมีจ านวนเงินท่ีมีนยัส าคญัคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 91 ของยอดรายไดร้วม และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ี
รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายยาและเวชภณัฑ ์รายไดค้่าบริการทาง
การแพทย ์รายไดค้่าห้องผูป่้วย เป็นตน้ รวมถึงมีส่วนลดส าหรับคู่สัญญาต่าง ๆ โดยเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีท า
กบัคู่สัญญามีความหลากหลาย ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งเพื่อทดสอบการ
ปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งรายการขายและบริการท่ีเกิดข้ึน
ในระหวา่งปีเพื่อตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขายและบริการ สุ่มส่งหนงัสือยนืยนัยอดลูกหน้ีการคา้ และ
ตรวจตดัยอดการรับรู้รายได ้ประกอบกบัไดว้เิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated 
data) วเิคราะห์อตัราส่วนของรายไดท่ี้ส าคญักบัขอ้มูลในอดีตและในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อสอบทานความผดิปกติ
ท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  

ค่าความนิยม  

ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัเร่ืองการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                       
งบการเงินขอ้ 17 เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัท่ี                  
ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการกระแส            
เงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและอตัราการ
เติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าความนิยม ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็น
พิเศษต่อมูลค่าค่าความนิยมของกลุ่มบริษทั 
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเลือกใชโ้ดยการท าความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตาม
ลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้  าการทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยท่ี์จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยโดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใช ้          
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัรา
คิดลดท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเลือกใชโ้ดยการวเิคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจ าลองทางการเงิน นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม  

การรวมธุรกจิ  

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ในเดือนมกราคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดล้งทุนใน
บริษทั เมโยโพลีคลีนิค จ ากดัซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโรงพยาบาล  ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ บริษทัยอ่ยไดรั้บรู้และ
วดัมูลค่าสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยใชว้ธีิการจดัสรรราคาซ้ือ (Purchase 
Price Allocation) ตลอดจนรับรู้ค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดใ้หค้วามส าคญักบัรายการ
ซ้ือธุรกิจน้ี เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินโดยรวมและฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
มากในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดงักล่าว ท าใหเ้กิดความเส่ียงในการรับรู้
และวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายธุรกิจ รวมถึงสอบถามกบัฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและ
วตัถุประสงคใ์นการเขา้ท ารายการซ้ือดงักล่าวเพื่อประเมินวา่รายการซ้ือธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามค านิยามของการ
รวมธุรกิจภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจหรือไม่ 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบมูลค่าการซ้ือธุรกิจกบัเอกสารประกอบการซ้ือธุรกิจและการจ่ายเงินเพื่อใหม้ัน่ใจ
วา่มูลค่าดงักล่าวถูกตอ้งตามมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละไม่รวมตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจ 
ทดสอบการค านวณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาตามวธีิการจดัสรรราคาซ้ือ 
(Purchase Price Allocation) โดยพิจารณาความเหมาะสมของวธีิการและขอ้สมมติต่างๆท่ีส าคญัท่ีผูป้ระเมินราคา
อิสระใชใ้นการค านวณหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์รวมถึงพิจารณาความรู้ ความสามารถและความเท่ียงธรรม
ของผูป้ระเมินราคาอิสระ และทดสอบการค านวณและพิจารณาความสมเหตุสมผลของการบนัทึกค่าความนิยม  
ตลอดจนพิจารณาความครบถว้นและถูกตอ้งในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการซ้ือธุรกิจดงักล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
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คดีฟ้องร้อง 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้และหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการยุติโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพหลายคดี ซ่ึงใน
เดือนธนัวาคม 2560 ถึงกุมภาพนัธ์ 2561 ศาลแพง่ไดมี้ค าพิพากษาตดัสินคดีบางส่วนและใหบ้ริษทัฯแพค้ดี อยา่งไร
ก็ตาม บริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลสูงแลว้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 และปัจจุบนัการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่
แลว้เสร็จ ท าใหฝ่้ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการพิจารณาขอ้กฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องเพื่อใชใ้นการประมาณการหน้ีสินจากความเสียหายดงักล่าว ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริง
เม่ือการพิจารณาคดีดงักล่าวส้ินสุด อาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณการไว ้จึงท าใหมี้ความเส่ียงเก่ียวกบัการ
รับรู้ประมาณการหน้ีสินหรือการเปิดเผยขอ้มูลหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดงักล่าว 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษในการตรวจสอบในเร่ืองเก่ียวกบัคดีฟ้องร้องดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามฝ่ายบริหารและแผนกกฎหมายของบริษทัฯเก่ียวกบักระบวนการในการรวบรวมและ
ควบคุมดูแลคดีฟ้องร้องท่ีเกิดข้ึนและคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบการเงิน รวมถึงสอบทานรายการค่าใชจ่้ายค่าท่ีปรึกษา
กฎหมายเพื่อสอบทานความครบถว้นสมบูรณ์ของรายการคดีความต่างๆท่ีบริษทัฯแจง้ใหท้ราบ และสอบถามถึง
รายละเอียด ความคืบหนา้ของคดีฟ้องร้อง และวธีิการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 
และประเมินดุลยพินิจท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวโดยการ  

 สอบทานเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญา รวมถึงค าฟ้องและค าคดัคา้นต่างๆทั้งของบริษทัฯและ
คู่กรณีท่ีไดน้ าเสนอต่อศาลเพื่อท าความเขา้ใจในเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน 

 สอบทานเอกสารโตต้อบระหวา่งกนัของบริษทัฯและท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงค าพิพากษาของ
ศาลแพง่ ค าอุทธรณ์ของบริษทัฯ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงใชป้ระกอบการพิจารณาของผูบ้ริหารในการใช้
ผลงานของผูเ้ช่ียวชาญภายนอก รวมถึงส่งหนงัสือยนืยนัไปยงัท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกท่ีบริษทัฯใช้
เพื่อให้รายงานรายละเอียด สถานะและความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายเก่ียวกบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบั
บริษทัฯเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยขา้พเจา้ไดป้ระเมินความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ
และความเท่ียงธรรมของท่ีปรึกษากฎหมายตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงพิจารณาถึงหลกั
กฎหมาย ขอ้ก าหนดและคดีความตวัอยา่งท่ีเคยมีการตดัสินแลว้ในอดีตท่ีท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกใชใ้น
การอา้งอิงวา่มีความสอดคลอ้งกบัคดีความและขอ้พิพาทของบริษทัฯ 
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 ขา้พเจา้ไดข้อความเห็นจากท่ีปรึกษากฎหมายของขา้พเจา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยขา้พเจา้ไดป้ระเมิน 
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรมของท่ีปรึกษากฎหมายตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงพิจารณาถึงหลกักฎหมาย ขอ้ก าหนดและคดีความตวัอยา่งท่ีเคยมี
การตดัสินแลว้ในอดีตท่ีท่ีปรึกษากฎหมายของขา้พเจา้ใชใ้นการอา้งอิงวา่มีความสอดคลอ้งกบัคดีความของ
บริษทัฯ 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีฟ้องร้องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการ
ด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง         
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน     

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้
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 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ
เกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการ
ส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 
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