
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทควอลิตี�คอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทัควอลิตี�คอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัควอลิตี�คอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทัควอลิตี�คอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามลาํดบั 
ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนรวม
และงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึ� งประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชี
ที�สาํคญัและเรื�องอื�นๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี� แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข ้าพเจ ้าได้กล่าวไว ้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ ้าได้
ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�
ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า 
 

เรื'องสาํคัญในการตรวจสอบ 
 

เ รื� องสําคัญในการตรวจสอบคือเ รื� องต่างๆ ที� มีนัยสําคัญที� สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาํ เ รื� องเหล่านี� มาพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั�งนี�ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี�  
 

มูลคา่ของสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุ 3 และ 8 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื�องดงักล่าวอย่างไร 
ขา้พเจา้ใหค้วามสนใจในเรื�องดงักล่าว เนื�องจากตลาดหลกัของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นตลาดภายในประเทศซึ� งมีการแข่งขนั
สูง ดงันั�นราคาขายจึงขึ�นอยูก่บัภาวการณ์แข่งขนัของตลาด ซึ� ง
ส่งผลต่อสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัและบริษทัที�ตอ้งรับรู้
ในมูลค่าที�ต ํ�ากว่าระหว่างราคาทุนและมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะ
ได้รับ กลุ่มบริษัทและบริษัทจึงมีการวัดมูลค่าของสินค้า
คงเหลือ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินคา้คงเหลือกับ
มูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บ เพื�อพิจารณาประมาณการสินคา้
คงเหลือที�ลดลง โดยการประมาณการเกี�ยวขอ้งกบัการใช้
ดุลยพินิจของผูบ้ริหารและอยู่บนพื�นฐานของภาวการณ์ของ
ตลาด นอกจากนี� สินคา้คงเหลือมียอดคงเหลือที�มีนยัสําคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันั�นขา้พเจา้จึงถือ
เป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการสอบถาม
ผูบ้ริหารซึ� งเป็นผูรั้บผิดชอบในเรื�องดงักล่าว เพื�อให้ไดม้าซึ� ง
ความเขา้ใจเกี�ยวกบันโยบายของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการ
ประมาณการมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการประมาณการดังกล่าวว่ามีความ
สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
นอกจากนี� วิธีการของข้าพเจ้ารวมถึงการทดสอบการคาํนวณ
การประมาณการมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะได้รับของสินค้า
คงเหลือ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับ
มูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บที�คาดการณ์ไว ้(เช่น ราคาขายในใบ
แจ้งหนี� ล่าสุด หักด้วยตน้ทุนที�จาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื�อให้ขาย
สินคา้ได)้ และการคาํนวณอีกครั� งเพื�อทดสอบความถูกตอ้งของ
การคาํนวณในรายงานสินคา้คงเหลือตลอดจนสุ่มทดสอบกบั
เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง ขา้พเจา้ยงัไดพ้ิจารณาถึงความเพียงพอของ
การเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทและบริษทัที�เกี�ยวกบัสินคา้
คงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการอีกดว้ย 
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การทดสอบดอ้ยคา่ของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
อา้งถึงหมายเหตุ 3 และ 11 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื�องดงักล่าวอย่างไร 
ขา้พเจา้ใหค้วามสนใจในเรื�องดงักล่าวเนื�องจาก สภาวการณ์
ในภาคธุรกิจผลิตภณัฑก่์อสร้างของประเทศไทยในปัจจุบนั
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่ม
บริษัทและบริษัท และอาจส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน ซึ� งอาจทาํให้
เกิดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
การทดสอบดอ้ยค่าของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ถูกพิจารณาเป็นความเสี�ยงที�สาํคญั เนื�องมาจากเกี�ยวขอ้งกบั
การใช้ดุลยพินิจที�สาํคญัของผูบ้ริหารในการพิจารณาว่ามี
ขอ้บ่งชี� ในการด้อยค่าหรือไม่ มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน
ของสินทรัพยป์ระเมินโดยวิธีมูลค่าจากการใช้และ/หรือ
มู ล ค่า ย ุติ ธ ร ร ม หัก ต้น ทุน ใ น ก า ร จาํ ห น่ า ย  แ ล ้ว แ ต่
ตวัใดตวัหนึ�งจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชน้ั�น
ใช้วิธีประมาณการจากกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคต
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบ ัน ซึ� งดุลยพินิจดังกล่าวรวมถึง 
ขอ้สมมติเรื� องความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคต 
การเจริญเติบโตของรายได ้อตัรากาํไร และการคาดการณ์
กระแสเงินสดในอนาคต และการเลือกใช้อัตราคิดลด
ที�เหมาะสม นอกจากนี� รายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มียอดคงเหลือที�มีนยัสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ดังนั�นข้าพเจ้าจึงถือเป็นเรื� องสําคญัในการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
 

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าสําหรับเรื�องดังกล่าว 
ข้าพเจ ้าให้ความสนใจเกี�ยวกับความสมเหตุสมผลของ
ขอ้บ่งชี� ที�แสดงว่ารายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์อาจเกิด
การดอ้ยคา่และขอ้สมมติที�สาํคญัซึ� งสนบัสนุนการคาดการณ์
ของผูบ้ริหาร 
 
ขา้พเจา้ประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้บ่งชี� การดอ้ยค่า
โดยอา้งอิงถึงภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบนั สภาพแวดลอ้ม
การดาํเนินงาน ความรู้เกี�ยวกบัอุตสาหกรรม และขอ้มูลอื�น
ที�ไดรั้บระหวา่งการตรวจสอบ  
 
นอกจากนี� ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติที�สําคญัซึ� งสนับสนุน
การประมาณกระแสเงินสดที�จะไดร้ับในอนาคตคิดลด
เป็นมูลค่า ปัจ จุบันของผู้บริหาร โดยอ้างอิงถึงผลการ
ดาํเนินงานที�ผ่านมา การวิเคราะห์แนวโน้มในอดีต และ
ประเมินความเหมาะสมของวิธีการวัดมูลค่าที�ใช้ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรม ซึ� งรวมถึงการประเมินความเป็น
อิสระและความรู้ความสามารถของผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกที�
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�เกี�ยวข้องซึ� งจดัจา้ง
โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัและทดสอบความถูกตอ้งของ
การคาํนวณการดอ้ยคา่  
 
ขา้พเจา้ยงัไดพ้ิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูล
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัที�เกี�ยวกบัขอ้สมมติหลกัที�สําคญั
ในการทดสอบการดอ้ยค่าในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการอีกดว้ย 
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ข้อมูลอื'น  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ� งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยูใ่นรายงานนั�น  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอื�น
และพิจารณาวา่ขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บ
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
หากในการปฎิบตัิงานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้า่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนั�น ทั�งนี� ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเรื�องดงักล่าวที�ตอ้งรายงาน 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที'ในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี� โดยถูกตอ้ง
ตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น
เพื�อให้สามารถจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ข ัดต่อข ้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�อง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั �นอยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผล
คือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี�  
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ข ัดต่อข ้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี� ยงเหล่านั�น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที�เพียงพอและเหมาะสม
เพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาดเนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ� งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ 
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�เกี�ยวขอ้ง หรือถา้
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจา้ขึ�นอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง  
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 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํให้
มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่    

 ได้รับหลักฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่างๆ ที�สาํคญั ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้
เชื�อวา่มีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนั
ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื�องต่างๆ ที�มีนัยสาํคญัที�สุดในการตรวจสอบ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว 
หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ� น ข ้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื� องดังกล่าวในรายงานของข ้าพเจ้า
เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว  
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