บริษัทควอลิตีค้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และของเฉพาะบริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตามลาดับ
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนรวม
และงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิ จการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ซึ่ งประกอบด้วย
สรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญและเรื่ องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ค วามรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ใ นวรรค
ความรั บผิ ด ชอบของผู้ ส อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของข้า พเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดย
สภาวิชาชี พบัญชี ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ และข้า พเจ้า ได้
ปฏิ บตั ิ ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ท่ี
ข้าพเจ้าได้รับเพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ น ของข้าพเจ้า

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
มูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุ 4 และ 8 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ ำวอย่ ำงไร
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่ องดังกล่าว เนื่ องจากตลาดหลักของ กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึ งการสอบถาม
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เป็ นตลาดภายในประเทศซึ่ งมีการแข่งขัน ผูบ้ ริ หารซึ่ งเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
สู ง ดังนั้นราคาขายจึงขึ้นอยู่กบั ภาวการณ์แข่งขันของตลาด ซึ่ ง ความเข้าใจเกี่ ยวกับนโยบายของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการ
ส่ งผลต่อสิ นค้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที่ ตอ้ งรั บรู ้ ประมาณการมูลค่ าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับของสิ นค้าคงเหลื อ
ในมูลค่าที่ ต่ ากว่าระหว่างราคาทุนและมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการประมาณการดังกล่ า วว่ า มี ค วาม
ได้รั บ กลุ่ มบริ ษัทและบริ ษัทจึ งมี การวัดมู ลค่ าของสิ นค้า สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี ของกลุ่ มบริ ษ ัทและบริ ษ ัท
คงเหลื อ โดยการเปรี ยบเที ยบต้นทุ นของสิ นค้าคงเหลื อกับ นอกจากนี้ วิธีการของข้าพเจ้ารวมถึ งการทดสอบการค านวณ
มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อพิจารณาประมาณการสิ นค้า การประมาณการมู ลค่ า สุ ทธิ ที่ ค าดว่ า จะได้รั บของสิ นค้ า
คงเหลื อที่ ลดลง โดยการประมาณการเกี่ ยวข้องกับการใช้ คงเหลื อ โดยการเปรี ยบเที ยบต้นทุ นของสิ นค้าคงเหลื อกับ
ดุ ลยพิ นิจของผูบ้ ริ หารและอยู่บนพื้ นฐานของภาวการณ์ ของ มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับที่คาดการณ์ไว้ (เช่น ราคาขายในใบ
ตลาด นอกจากนี้ สินค้าคงเหลือมียอดคงเหลือที่ มีนยั สาคัญใน แจ้งหนี้ ล่าสุ ด หักด้วยต้นทุ นที่ จาเป็ นต้องจ่ ายไปเพื่ อให้ขาย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงถือ สิ นค้าได้) และการคานวณอีกครั้งเพื่อทดสอบความถูกต้องของ
เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า
การคานวณในรายงานสิ นค้าคงเหลื อตลอดจนสุ่ มทดสอบกับ
เอกสารที่ เกี่ ยวข้อง ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของ
การเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที่ เกี่ ยวกับสิ นค้า
คงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการอีกด้วย
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การทดสอบด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อ้างถึงหมายเหตุ 4, 11 และ 12 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ ำวอย่ ำงไร
ข้า พเจ้า ให้ ค วามสนใจในเรื่ องดัง กล่ า วเนื่ อ งจาก กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าให้ค วามสนใจเกี่ ย วกับ ความ
สภาวการณ์ ใ นภาคธุ ร กิ จ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก่ อ สร้ า งของ สมเหตุ ส มผลของข้อบ่ งชี้ ที่แ สดงว่า อสัง หาริ มทรั พ ย์เ พื่ อ การ
ประเทศไทยในปัจจุบนั ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ ลงทุ นและ ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจเกิ ดการด้อยค่ าและการ
ต่อผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และ ทดสอบข้อสมมติที่สาคัญที่สนับสนุนการคาดการณ์ของผูบ้ ริ หาร
อาจส่ ง ผลให้มูล ค่า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์สู ง กว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งอาจทาให้เกิดผลขาดทุน ข้า พเจ้า ประเมิ น ความเหมาะสมในการระบุ ห น่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ที่
จากการด้อยค่า
ก่อให้เกิดเงินสดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
ที่ ดิ น อาคารและอุปกรณ์ ข องผูบ้ ริ หาร ความสมเหตุส มผลของ
การทดสอบด้อ ยค่า ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การ ข้อบ่ งชี้ การด้อยค่ าโดยอ้างอิ งถึ งภาวการณ์ ของตลาดในปั จจุ บัน
ลงทุนและ ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ถูกพิจารณาเป็ น สภาพแวดล้อมการดาเนิ นงาน ความรู ้เกี่ ยวกับอุตสาหกรรม และ
ความเสี่ ยงที่ สาคัญ เนื่ องมาจากเกี่ ยวข้องกับการใช้ ข้อมูลอื่นที่ได้รับระหว่างการตรวจสอบ
ดุลยพินิจที่ สาคัญของผูบ้ ริ หารในการพิจารณาว่ามี
ข้อบ่งชี้ ในการด้อยค่าหรื อไม่ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติ ที่สาคัญที่ สนับสนุ นการประมาณการ
คื น ของสิ น ทรั พ ย์ป ระเมิ น โดยวิ ธี มู ล ค่ า จากการใช้ กระแสเงิ นสดที่ จะได้รับในอนาคตคิ ด ลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดย
และ/หรื อมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมหัก ต้น ทุ น ในการจาหน่ า ย เปรี ยบเทียบข้อสมมติหลักกับแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
แล้ว แต่ ต ัว ใดตัวหนึ่ งจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่า รวมถึ ง ทดสอบแบบจ าลองการวัด มู ล ค่ า การวิ เ คราะห์ ค วาม
จากการใช้น้ นั ใช้วิธีประมาณการจากกระแสเงินสดที่ อ่ อ นไหวเพื่ อ พิ จ ารณาผลกระทบจากความเปลี่ ย นแปลงใน
จะได้รับในอนาคตคิ ด ลดเป็ นมู ลค่ า ปั จจุ บ ัน ซึ่ งดุ ลย ข้อสมมติ ที่สาคัญ ที่ ผูบ้ ริ หารใช้ โดยอ้างอิงถึ งผลการดาเนิ นงาน
พิ นิจดังกล่ า วรวมถึ ง ข้อสมมติ เ รื่ อ งความสามารถ ที่ผา่ นมา การวิเคราะห์แนวโน้ม และทดสอบความถูกต้องของการ
ในการท าก าไรในอนาคต การเจริ ญเติ บโตของ คานวณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นและการด้อยค่า อีกทั้งยังมี การ
รายได้ อัตรากาไร และการคาดการณ์ก ระแสเงิ น สด พิ จารณาความสมเหตุ สมผลของประมาณการผลการดาเนิ นงาน
ในอนาคต และการเลื อกใช้ อ ัตราคิ ดลดที่ เหมาะสม โดยเปรี ยบเที ยบการประมาณการในอดี ตกับผลการดาเนิ นงานที่
นอกจากนี้ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและ ที่ ดิน เกิดขึ้นจริ ง
อาคารและอุปกรณ์ที่มียอดคงเหลือที่มีนยั สาคัญใน
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ดังนั้น ข้า พเจ้า ได้พิ จารณาถึ งความเพี ยงพอของการเปิ ดเผยข้อมู ลตาม
ข้าพเจ้าจึ งถื อเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้าพเจ้า
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
หากในการปฎิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องรายงานข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่พบว่ามีเรื่ องดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้า ที่ รับผิด ชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โ ดยถูกต้อง
ตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่ อให้ส ามารถจัด ทางบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการที่ ปราศจากการแสดงข้อ มู ลที่ ข ัด ต่ อข้อเท็จ จริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลมีหน้าที่ ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
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ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง







ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสาคัญ ในงบการเงิ น รวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ ว่า จะเกิ ด จากการทุ จริ ต หรื อข้อผิ ด พลาด ออกแบบและปฏิ บ ัติ งานตามวิ ธี ก าร
ตรวจสอบเพื่ อ ตอบสนองต่ อความเสี่ ย งเหล่ า นั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่ เ พี ย งพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ ง
เป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิ ดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่ มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุ
ให้เ กิ ด ข้อสงสัย อย่างมี นัยสาคัญต่อ ความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษ ทั ในการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องหรื อไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่า มี ค วามไม่ แ น่ นอนที่ มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่ าวไว้ใ นรายงานของผูส้ อบบัญชี ข อง
ข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กบั หลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
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ประเมิ นการนาเสนอโครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ งการ
เปิ ดเผยข้อมูล ว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรู ป แบบที่ ทาให้มี
การนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนด แนวทางการ
ควบคุ ม ดู แ ล และการปฏิ บ ตั ิ ง านตรวจสอบกลุ่ ม บริ ษ ทั ข้า พเจ้า เป็ นผู ร้ ั บ ผิด ชอบแต่ เ พี ย งผู เ้ ดี ย วต่ อ ความเห็ น
ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนยั สาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนยั สาคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ให้คารับ รองแก่ผูม้ ีหน้า ที่ ในการกากับดูแ ลว่า ข้า พเจ้า ได้ปฏิ บตั ิ ต ามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อ
ว่ามีเหตุผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่ างๆ ที่ มีนัยสาคัญที่ สุดในการตรวจสอบ งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ อง
เหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อ
ในสถานการณ์ ที่ ย ากที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ข้า พเจ้า พิ จ ารณาว่ า ไม่ ค วรสื่ อ สารเรื่ อ งดัง กล่ า วในรายงานของข้า พเจ้า เพราะการ
กระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อ ย่างสมเหตุผ ลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ย
สาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
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