
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทัควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดบั 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนรวม
และงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั   
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ค วามรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว ้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็น
แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุ 4 และ 8 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
ขา้พเจา้ใหค้วามสนใจในเร่ืองดงักล่าว เน่ืองจากตลาดหลกัของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นตลาดภายในประเทศซ่ึงมีการแข่งขนั
สูง ดงันั้นราคาขายจึงข้ึนอยู่กบัภาวการณ์แข่งขนัของตลาด ซ่ึง
ส่งผลต่อสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีตอ้งรับรู้
ในมูลค่าท่ีต ่ากว่าระหว่างราคาทุนและมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ กลุ่มบริษัทและบริษัทจึงมีการวัดมูลค่าของสินค้า
คงเหลือ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับ
มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ เพ่ือพิจารณาประมาณการสินคา้
คงเหลือท่ีลดลง โดยการประมาณการเก่ียวขอ้งกบัการใช้
ดุลยพินิจของผูบ้ริหารและอยู่บนพ้ืนฐานของภาวการณ์ของ
ตลาด นอกจากน้ีสินคา้คงเหลือมียอดคงเหลือท่ีมีนยัส าคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันั้นขา้พเจา้จึงถือ
เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการสอบถาม
ผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในเร่ืองดงักล่าว เพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการ
ประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการประมาณการดังกล่าวว่ามีความ
สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
นอกจากน้ีวิธีการของขา้พเจา้รวมถึงการทดสอบการค านวณ
การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของสินค้า
คงเหลือ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับ
มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บท่ีคาดการณ์ไว ้(เช่น ราคาขายในใบ
แจง้หน้ีล่าสุด หักดว้ยตน้ทุนท่ีจ าเป็นต้องจ่ายไปเพ่ือให้ขาย
สินคา้ได)้ และการค านวณอีกคร้ังเพ่ือทดสอบความถูกตอ้งของ
การค านวณในรายงานสินคา้คงเหลือตลอดจนสุ่มทดสอบกบั
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ขา้พเจา้ยงัไดพิ้จารณาถึงความเพียงพอของ
การเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวกบัสินค้า
คงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการอีกดว้ย 
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การทดสอบดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
อา้งถึงหมายเหตุ 4, 11 และ 12 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเร่ืองดังกล่าวเน่ืองจาก 
สภาวการณ์ในภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของ
ประเทศไทยในปัจจุบนัส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั
ต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั และ
อาจส่งผลให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่า
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 
 
การทดสอบดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุนและ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ถูกพิจารณาเป็น
ความเส่ียงท่ีส าคญั เน่ืองมาจากเก่ียวขอ้งกบัการใช้
ดุลยพินิจท่ีส าคญัของผูบ้ริหารในการพิจารณาว่ามี
ขอ้บ่งช้ีในการดอ้ยค่าหรือไม่ มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนของสินทรัพย์ประเมินโดยวิธีมูลค่าจากการใช้
และ/หรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่าย 
แลว้แต่ตัวใดตวัหน่ึงจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่า
จากการใชน้ั้นใชวิ้ธีประมาณการจากกระแสเงินสดท่ี
จะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ซ่ึงดุลย
พินิจดังกล่าวรวมถึง ขอ้สมมติเร่ืองความสามารถ
ในการท าก าไรในอนาคต การเจริญเติบโตของ
รายได ้อตัราก าไร และการคาดการณ์กระแสเงินสด
ในอนาคต และการเลือกใช้อัตราคิดลดท่ีเหมาะสม 
นอกจากน้ีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและ ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ท่ีมียอดคงเหลือท่ีมีนยัส าคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงถือเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ 

กระบวนการตรวจสอบของขา้พเจา้ให้ความสนใจเก่ียวกับความ
สมเหตุสมผลของข้อบ่งช้ีท่ีแสดงว่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุนและ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์อาจเกิดการดอ้ยค่าและการ
ทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีสนบัสนุนการคาดการณ์ของผูบ้ริหาร 
 
ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของผูบ้ริหาร  ความสมเหตุสมผลของ
ขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าโดยอา้งอิงถึงภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบัน
สภาพแวดลอ้มการด าเนินงาน ความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรม และ
ขอ้มูลอ่ืนท่ีไดรั้บระหวา่งการตรวจสอบ  
 
ขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีสนับสนุนการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีจะไดร้ับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดย
เปรียบเทียบขอ้สมมติหลกักบัแหล่งขอ้มูลทั้งภายในและภายนอก 
รวมถึงทดสอบแบบจ าลองการวัดมูลค่า  การวิ เคราะห์ความ
อ่อนไหวเพื่อพิจารณาผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงใน
ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารใช ้โดยอา้งอิงถึงผลการด าเนินงาน
ท่ีผา่นมา การวิเคราะห์แนวโนม้ และทดสอบความถูกตอ้งของการ
ค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนและการดอ้ยค่า อีกทั้งยงัมีการ
พิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณการผลการด าเนินงาน
โดยเปรียบเทียบการประมาณการในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ี
เกิดข้ึนจริง 

  
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมลูอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห ้    ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บ
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
หากในการปฎิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีข ัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าค ัญในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึง
เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ 
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของ
ขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  
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 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มี
การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด      แนวทางการ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบแต่เพียงผู เ้ดียวต่อความเห็น
ของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูม้ีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือ
ว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนั
ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ  งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
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