
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน)  
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท              
เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงานรวมและ
ผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
ส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  
 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ี 
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือตอบสนอง 

มูลค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกจิการ  

บริษัทย่อยของบริษัทแห่งหน่ึงมีผลขาดทุน
สะสมในจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้
บ่งช้ีในงบการเงินเฉพาะกิจการว่ามูลค่าตาม
บญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวในงบ
การเงินเฉพาะกิจการอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ได้รับคืน ดังนั้ น  เงินลงทุนของบริษัทย่อย
ดงักล่าวอาจเกิดการดอ้ยค่า  
 
การพิจารณาเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว
ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ี
ผู ้บริหารของบริษัทน ามาใช้ในการประมาณ     
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
นโยบายการบัญชีส าหรับการด้อยค่าของเงิน
ลงทุน และรายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน    
ขอ้ 3.14 ขอ้ 4 และ ขอ้ 10 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานและ
การควบคุมภายในท่ี เก่ียวข้องกับการรับรู้การ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

• สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในส าหรับเร่ืองดงักล่าว 

• ใหผู้เ้ช่ียวชาญภายในมีส่วนร่วมเพื่อช่วย 

- ประเมินแบบจ าลองท่ีผูบ้ริหารใชเ้พื่อค านวณ
มูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่ อ ให้ เกิ ด เงิน สด  เพื่ อ ให้ เป็ น ไปต าม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 การด้อยค่า
ของสินทรัพย ์

- ตรวจสอบขอ้สมมติฐานท่ีใช้ในการค านวณ
อัตราคิดลดและการทดสอบการค านวณ
อตัราเหล่านั้น 

• วิเคราะห์การประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยท่ี์ใช้ใน
สูตรการค านวณเพื่อก าหนดวา่ประมาณการนั้น
ได้สะท้อนถึงสภาพตลาดปัจจุบันและผล
ประกอบการท่ีคาดการณ์ในอนาคตอยา่งเหมาะสม 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือตอบสนอง  
• พิจารณาขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัต่อการวิเคราะห์         

ค่าความอ่อนไหว 

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดรวมถึง
ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวกับอตัราการเติบโต และ
ก าไรจากการด าเนินงานกบัผลประกอบการใน
อดีตเพื่อทดสอบความถูกตอ้งของประมาณการ
ของผูบ้ริหาร 

• เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
และมูลค่าตามบญัชี 

 
เร่ืองอ่ืน 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย       
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน)  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั (ก่อนการจดัประเภทรายการใหม่ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 37)  
ท่ีแสดงเป็นตวัเลขเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงาน
ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562  
 
ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี ซ่ึงคาดว่า 
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ได ้
ใหค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนท่ีระบุขา้งตน้เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บ มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืน 
มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูล 
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ 
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ี เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง  
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ 
ท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
และบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย 
ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญ 
เม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล 
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต 
อาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ 
จากหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้
ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องใน             
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบ 
ท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ                    
การตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้และประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่อง 
ท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ที่เก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
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